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نرالثلائةالسنة!.صس7!!يلمحصولو1لماير1.

نر-الفبهرلشنؤؤنتحئئمجين!شحاالىكرك!ارصيى
صص."ء84س!مالا53+ح"5(ام

لا05؟3ء!.اكاو5وتلرلىأما?3لا3
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هـثههو8،ولول!!ول-لأ!ول!ك!س!!وو*رو!ل!8ل!م!طم!3ل!ل!كأس!م!لأ!ك!!!ه!م!!8ع!مه

!+-كأ!3.!هؤ!ول!.!.4دورير

+".2ثم!3

-كسصحص!55لم!قال!ا!هلالى،!وص----.!را--حى-----6-

تبنشونانمنبدلا،الموتبأشباحمذء:رةحنترجاتصحيفةمنقصاصةتضممغفلةرسالةاياممنذتلقيت

...الحياةبافرأححلليقةالحاناقثعريرذجسميفيسرتحتىاقراعكدتمانبأتحمل

اخرفيبالنهايةالحسوفيالباسطعبديتنباللمالباس!عبدكل،تهل؟هذااصحيح:هز"واصابتني

ارهاصا)1("مكادى"تكنألم؟حنحرتةاكالقتهاقصيدةشعرهمنتمبعثكانتالذيالشابا،ديبهذه،فيالحسو

...بخالحديثشعرنامناخرشعرايفيلانتذوقهلخاصةنكهة

؟الرصاةعتبةءلىليعدوهوالفاجعيعوفوأ!ممقار!زوبة!نتجمعكاشتأنغام!-الذيالطائرذوىهل

اللحن:هذاالبالىطدبدغنىلماذالا؟الاإحطنباروع.فمدفريدةحنجرةعنوننم،والغنى

ةيقولونبعشةفيحمصبلدهالصوفيالباس!عبدغادرلقد

...وغابالبحارضميرفي،عاشقبأفريقياهام))انهاحسبولا.العامهذااوائل،غينياالىتعليمية

أي!مه،الموجعلىاضطعافريقياتفتحكثبعنليعينتىالاالبعيدةالبلادتلكاختار

".اياببغير..رحيلاف!نقصائدفيافر،قيايغني!وبدأ"ةوالحريةللنورالبكر

لنتكون!ذد"رحلتلنكأ!يرهأعمافتفيإحسأكانولكن.آلاخيرداعدادهمافي"لاداب21"لننرتهانابضة

اص-!حالوتمنخوفهفرطرونكأنأونجرحعةلعدهاحيين،اًلموتالىرفموشيس!عىاإباسطعبدكانهل

...أافريقياعلىتطلععذراءجديدةشمساليت!اهدذهب
ء؟ذراعيهلهويمتحودنتسظرهيتمناه

..غينيس،وصناولاحمصمن،"رسائلانتظركنتلقد

اناذم!-فتذكر،كاموميتةاجاسطاعبدتذ!رلقدقصائدهيرفقيكن)مولكنه،وشوقبلهفه،بعدفيما

.ويأس،ةالحبعبثثجسدافيأهذا،سيزيف:كاموبانهـرةغيرهممتولقد.بخبلمةروقتضبةبتحيةالا

يخاطبفقال،تمثيلاعمقيمثلهانهاحىفأ،الانسان!ن!م"دابألادار"تنشره.شعرياديوانامنهاطلب

:"ديمط"ذلكاستدركبأننفسيواعد،شاغلذلكعنيصرفني

وتا!انرايتاذقلبيودعي...اخرىفرصةفي

طاردهكما،السياطراجمياديماسيطاردنيهسذهاكتبوانالاحسانيو...ءضياليهاقربكان

!"دصاعدهدجننيفيوادعقمالصخرهما!مكاديبتفاصةالشعوريمزقنيو،صدريفيبكاءبعاصفهالكلمة

الصامدهجبهتيوانهدمتترنحت!مكاديأجمليغنىبأنوالل!النهـاسيعدالذيألانسانهذا

الوافدهالهخمةفيتحدفىعيونيؤظلتوجرسعينيهفي،لنورليطفىءالموتفيأ.ني،اغانيه

!واحدهقطرةخمرتيمنالكأسفييبقودم...حنجرتهفياللحن

رحماك!القسوةبهذهكؤوسناتفرغلا،إوتاايهافيازقاومان،والقلماحرف1عابدينحنعلينماكتبهكذا

..قلبناو،فكرنفيرو،أتقولعمرزانعيشدعنا؟الموتايهافال!ررلسالةزؤديانا!سص،الا؟جرالعدوهذاابدا

س.ا.؟عزاءالكل!ةغيرفيإناًأيخبنونوالفينذالفينةررنمنافيختطفيأتىالموتولكنةوالقلم

وزحنفنبيت،والاملوالنورللحبالحياةلرصدهممن

.،الاداب"من7المافيادعددراجع(اأاغانينافلذا.الاوأنقبلعنجلهينللنااًنمنرعبفي
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:ظ!ل،5ز،قدءو،سحلابةنماا15ح!هجغوؤكا،أ

أرطابا،مأهـوتالمرهف..رتت-:ت!الل!،لار!ال!

نتهـأ!،صسيكأ)ىافيجراومن

!-حابها)ىءجمح!لينابحنأم!و4
.اروسبحالىاللإلرون،

!أغلبركب.الباسطعبدأي

؟أهـق،بليجرعةبىإ)نتقردحضنعلعنض/صءكؤكأ؟ظ،دلهفيياحسما!متررحلبلمعطا4وحمايا9ض!!وىمكادكب"حمتفيردححهحتح!هلعامحاقيل!(بمبفعكن!

الحصيهل..ر.بة..مه(دى

رحعن"ررموىيرعللم..إلا10ف !وريرا

ويحأبرءمحا،لاوانت،4الاكتاب،مصحفاحاملاةءقيء،رص،د،ألاطلصيعأى

إجمن،اتحمللمالريحاًنتم-للقلمةفتحتالش!مساولاوأنت.ابعدإلىمد3،نا!:-رلولاهو.امة؟تاب،ة؟،5

عليش،تعطقطولمائحططازر.ر2أ-رقىر حب.اقا!اير!وتاي!خي.
لمهـرلم!وىتحمللمإررجاأنثم،!يوبر-قئعمقلهكنابىباتبكي-حين.كبم-91)?مات،مه!.الىت-5سرصش"الذيكنارياي
بةالكا.اؤولاندهوبكليفيقطفاعذيى،بمبني!ولون،ريتنعكوزهو

جريحنايوحدىخليل

ربابهوتناويح

4قد-بالىالص!بحفممنفبكينا
ألاسسل،النتجويطعمنمااناغراهألذيما!كادييا

!كاديياد:ساز،بأيلهووباثصجىلعي:-كغنىالرطيسالكفار

4اطبولإعزؤ!فيالسغوتص-ىمكادييارومازحرحهلمنحنحزين"كنارييغن!همل

وءويى،!ل!ىأزفاس!تغ،بالغر!"ودعناهجاءكمدذحنيمااحالجاؤك!الذح!الكناري

ثوقاحملظهإ-خبنامنتمبوبالبيفتاءاسيا4

زصألةطلماسمراءأادحمجزرانثم،م!،دينطالىإحملقلنازحن،يوهـ!ايلقاكعا"

تض!جع،تبكيماالإيأغطبولدكل--كاكأ،ريياإص،!يأ!-نردالالىالبهأرمداراتفي

نأالاا!هـ-لعزرفر!د!،امالمداريالوجهلناالثمقلنانحنالدأجيودالالى؟إحي!خصرءلى

فتفزعيناديهمااورولال!-ون

لدغل،،دضرلىنوه،كالم!جؤرقرعألىنصفكاهناانالهقلوزجه"،؟حريرغصكااحاصلملأ

غابةكلالطبولوبر-!هاخفهـالغدقوررجمعا

ليلىفيإللحنلموتتصخهبوجصتالعانيافريقيادجىفييتعالىبكلمهيبسلمحلار

الرواقيالذهـولورلمكاد!يما

إؤريق!بما!هن،منكاورأ!م!كمادييما!فيالضسغويجري،الوتىيوق!ا!لا

لموتضرعتجثو)أنفحهـمولعرقاليتايرجع!مثم
وازفالى--،تدصتأكبداتححو!مأبعي!الىاماز-كااحملقلناذحناءلناففقلمثم

زتكحمكاديومسماءصبطوتصبيناه

قماتهـ-،علىحطالذيمماالكنارطءنت!وق!ناأناوعد،كناريياورجاءدموعالبوح9زسكهب

أقلعالسمراءاطويل4نسمءل،مكادييافجرأعل

هـ-دأرأتفيءيخماكلمكادير،1،الغئنروركسةعلى،يتمباكغيمهعل،اليناالطصرتحمل

تدمعالرخىوالبقارأأرز"لوميعادلمزراز،يسممعلمإفجراأنصعير

يتوجعيتلوىقلبكل!*ر-أز،.رحضنلمالفيموشرود

بلأجناالسبحال!الاصلومنب،أ)-"ي!ناديك،يش!هـوومضىؤلباالىالصنبحفممنفبكينا

مكاديياناساباذضاشروكلكماديلمساءا

الحدأداراجيحفيوصلبنا)ءأىوبذروه،إاحناللحن.ويشدمكادييا

*"األوهادحدني

ة،الخ!وركبخليل"أ؟لفربى،ألىالننمرقمنطارحاديا)!،هوأز،ينسىاضااغراالذئما
حكنا،راء؟دالدى"،

75-الصفر!ةعاى-"ضتمةا!حى،دالفلنادى
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علىحسححإلانهـس!افىاتصقص!بد؟يالافدثسعرلهلجتقدبمنش!رمنهنائوحوتفكيرايرمبمف!ما!الفصاثدلد!

ا!فكار!ثمن.المناءفيقكارو!9وهذا.زاوولمنوالعالم-سسسي8الصغةمنأ!قى-

توترااو-الباسطعبدقصيدةفيكما-خفياوتوترا،والصور

استعملأدلكبعدوهملاثم-الشررفالطيب-قصيدةفيكماظاهراوضعفالقارىءعلىغمضالفنانبششصيةارتبطاداالفنيا!*لر

لباوالفولكلوراستخدماوالصورالىلج!اوا!ساطيرالشاعرطحزاذها،المتماسكبنا؟هاالقصي!هذهفيالجيدومن.أثره

كلالسكطاوحدشاشعرااحساسهالادبقدموسواء.التقريرالى
......سليمةلغنهااىالقولالىحاجةو!،بعضهاعن"خوالدة.ؤكونزلمك(و

ءستوىالى،الارمةمشنوىالىالقصيدةترتفعا!المهم.زرريااوفكرإصاافقاالشر،فالطيبقصيدةفينستشرف:"المو!ومور"

نبذالىثثوةهيانما،لننجريددعوةليستوهذء.الانسان...3.......!

الشعان.الذاتةالحوادثنرالى،المحدهتنذالى،الحزئماتمصذكلهالروحعطشىيقذفاله.م!مفةحصبهوساعريه،واسعا

.........الافراد/ضورانيستطيعانهكما،وعدقيبجراةالاولىالجملة

-ء،والااعهـاقهافيوغورلالنفسىتعميق،الابدعلىاطلاله،للروحاغناء.......

أنقرأالهىالتعرهذا.وثموةهمودلقهـحعدابهميعطيا،التال!جمن

..ملاذعنالمجهولتفتقلوفرءا

:عرقو!الواحمدقص!دةمنمقاطعاستمعوا
...ا!مهاتف!لوبمنالمجبولدفئهفي،جضحننا

المرلقناصعكنزاوحدتلشنيرا
،.......سباتلمحييومينيمضمنا

الصغارأ!..لدىملءأحمله.
..ءالارقجزالرمنوا!دون!نحن

ارهادفرحة،ثيابا،دجم!الغسقفيتد!مفحمكراتاحداقنا

الخ....الطريقفياللهشررايت!بماياجضفىكضوقثؤبوبانسانهاوفب

الكلاممستوىعنيرتفعهل.قصدكيرعنانتقيتهالمقطعهذا...والعر!الدموعو.بنضح

س!صخقهلنثراكتتلوترى؟موهوىودرمثقفدرلانسانالعادى.....س.
.000000بعفويةومنبثقةمدروسة(لصور.ومكابدهصد!ديهسعردلك

الخطيثة:بقول"2ءاقذعر))نذكرهل؟الادابمحلةمنصفحمة...-..

سلفه"وطوبلصعبالثعر".في؟لنهاعرتعبتنج!بؤنطلىالهاعلىابلمماواحدادط!ي

ففيتسعفهلاالغشةكانتوار.خطتهحسبوالسيرتنظيمه
الشعراصبجلقد.النشرعلىالجراةتعليلفياحتادانني

فيمعنىبدونكلامالخكنزالطونحن.الا!افيتراث!ارةتحضئالونشانيا!ميا"و"نسننقرفريد))ضلطتانالقصيدة

ويتعدىويت!لهالقاوىءيغر!طوفاناث!عران!الاجانا!يبتصحيحالناقدمهمةأ!حتاذافيما.ادريوهـءف."ولولىضا

..الجماليةالمناقش!اتحدودفيتدورزالتهاأمالملغويةالاخطاء

المقطسعيفتر!بماذا؟هذاكلمننحنفأين.ووعيهالناقدثقافة

؟"حواببكلاطصرطيرريتني)1"الاطرشفريداغنيةعنالسابق؟والفكرية

نا؟تخاذوهاتهاتنفضلمامةعلةانهاام؟الشعراءعلةهيهلهـهـضرةتذ"رنيولذااـدريل!ت".لمحاديرأطفمال))

ن"قرببمستوىالقصائدهع!اغلبعنهتفصحالذيالثقافيالمستوىاما"..اصيحقبريقاعمن)ءلاسبابقصيدةلمطلعالبخاري

الذيوعيناهوهذاليس.والنواعوالعدالربابةمنقريب،ا!لى.فغاددةالقصيدةبقية

شيء0كلنخسرننا5أوالسباتعلىنتمردأناما.ناللبيجوزلانثراكتمابته!نمااناساكىعلىالقصائداحاكماننى

صبحيالدينمحييدمشقانماونثربةشعريةافكاراهناكانيعنيلاوهذا.نتهر(يكتبان

مكاديمثديفابكهجنحيهأحرقالذيفالكناريامكاديإلىرلسألهة

ش!بابهتبكيانلغاباتكقلالهجير

أغترابهترثىانالريحلضيولفىالحلموفيفكنتوللذي-2الصفحةمنالتنفمة-

مكادىوتبكيه،تحييهاناحداقه
..

لآقهأعملفيالدفءومثير

.بلاديمنعربىطير!هوهوىيغنيكهامالذيالكناريرأعنشى.ء--حاابحرالذىالكنارى

بمجادأتغميسلالحرفحملاشواقهألجبينمس!وم،الخلجة

البواديمنيحميهمرفأ،ظلايلقاكعلهاتمسطماتأهـبرولبىن5

أحزلن.أال!ارك!أفرلقماأدحى
ألسمراارضكفييعرسهأومصىالسعيرئفح.......

ودادعربونبكلمهيعبعىلمطارالأمنياتعريضقلبا6صاما

مكاديياوسلاما،حبايزهركلهمكاديعيئيكيلثمأنقبلوصلا3،ولحنافصروهـ-،

إعذبأقيمارهمنتمحممعلاسوف

قمهالسمرلءالقمةفوقكان*الرز--ن

الحزينالحبطائرتتصبىيامكاديوداعلحتى.بقللمالاغنيات:رهيفمازورودت

.ـ.....ل!اغرالارضفيكانسمىهـأءقمهالافحمعلاذصارر-ز بكلمهيمبسلم،لهمارلمصى

كخوريخل!دمش!غريباعنهماومضىالاز-نمرخافتدور

س"
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":أخيياأقول5،ذا،القدممنذ

تىألاالعر!؟أاشتهدكلأعن!أ"مموالنعموالايمانالحت
!ومرء!رالالماللهعرك!ممد
..اخوقماوزأدزادى

.يذكرونشكلا؟اعدميالكتبقىماذل

ألعجيبالخورنقنجنىمن!صةإدصوكليعمدأديماسطاننتطني(!شأمحرروحالىالقممعرائمس..خيامنا

ال!ؤالمرارةتزلولم*،..!تت!دهاوتدنجمكليفي

الهـمال:عواووهـدور!افينثيرالخر-يب!ارضنايا،ارضنايا"م2والحىاحمفكرأطموحفوق-

الاديب"عنما!ل..امشفي"،ساروبكلميدي"-الرياحبهتهذىماوفوق

العزاءنلتمسلكنظالرقيقهأزهاركون!سعي"!كالصباحليمتىصباحالى

نجيبفلاة(سنمار)لدىالعروبهلشاعرتحيه"(والجراحوالسهادوالحزن

!الجزاء1ونقملالوثيفا""الودة،امنايا،أوبارلمحعما))..لنا،لنا

*.لدعدمفالتفتادلقاءوراعكألالمليخمرةاروأحناانبتصتمنذ

لا!نجأبكيك.:الحقيقهفكانت؟!عدميالكتبقىماذا

..الدموعلساترك(!نفمأقريقيا)

والبنتر!والتمساحللبومالمقنعهالجنيةوماتت..قريتيكانتايام

الضلوعتلوكهاالتيالنارفنكهة،الفبابءإىيىلهاسهدتعتثس

الدموعبها.نزريانأخافدغهفينعينف!و!ريتي.يومها.منكوةكلتسد

ناالعدراءالحانكعلىفىلأخومشرعهبوابوالا.لنامبابكلتوصد

تضيعالألمحبئالىترنووالذئاباللصوصمنفاخو

والقمر7الميماسوحث!ةياالشفقمععاتداتراكلعلهاللنفغجعلت..أياءها

الربيعفجيعةويامعهامريقياهـنيحملكطائرالمواتأرضهامن-

النتجريسألغداةالعاصيحيرةيابريئهوابتسامة..الحب،اخرابأدورهابقاياومن

!"51"بفيريحظىفلاعنكالحبقمنبافهيضمزيتونوغصقمزرعه..والحبوللالممى

عفتهمكيفالرفاق/حسرةيا.تكولعتمسها!عتفيئهمةمنوفبلةالل!اةآغنيانجبل!لال!يعفيهالأشعاكنت
تعدولم

الورودمعالحيىالى!الرسولمات"ا*

تعود..ترىهليا"الهلالوغيب،دربهرفقاءيا"خلسة،مرتوأمس

؟أللابدسفينةبناتنأىأنقبيل:ذهولفيالعينينغائرشيخوأنللحنانشاعريا

"!زوالالى..كل"..مقنعهجنمةكأنها

لا...؟ابكيك؟أالهزارذلكأمات-ماذأ،والدخانبالنار

غدا.نأبكيوكيفبالنهارناظريوغص؟كل،ذا%:زوبعه...الميمالمسعلىمرت

والعبونالقلوبفييعيشرترفعبقلبيالدكرىوضجت!فزعهوداءلىمغارة..يقيلافر"

الحنونوصوتك،أناهذاالسشاربالوحوشتغوروغابةلا

ألسكونعتمةيشقخوليأحسهالغباروتنفضنعوشكالنتلتفأشجارها"

توردابرعمفيأحس":"ي!عودولنمرمشهدمحن)..ظلالهافيللانسانهد5لا"

الغصونعلىطائرمخناءوفيألوداعساعةأناذكرا!عرولثىمنللالهوليس"

الاص!مالابكمأليهي!صغيحزينعابرالقاءكانتإنم(برأبره..افريقيا"

(إنغمافريقيا):الوعودمنوجنةاإيع"المف!يقةللحقوثرت..

..نعم،نعمسنلتقىاالمكابرهـالجري!مةءلىثرت

نغمابدأتبقىورر-وفطأزرقمخمل!هـ،طعلىاءالجرىالمجرحفصوتك

..نغموصغتهاأستوحيتهالانكاتضوما!الشرمديض"فيهناكةالإبطرهعلىطوفاناينب

تم،أالنجومتضيئهامدينة

تم،..والخلوسمقف!اوبممستريعالحمالخيرا"ا!عروبرسالةحاملأرحتوحين
(..!لم.الحبيبهافرلقيابنيالى

أ!لهمنبحرقرجمماءنيفصلهاآلثرىفيالمجد"

الشغمبقيةتذكرواا-وتيرااًلشراعساعقدأنلدلاوالحوهـ"وال!روفللشعب"

العدممنأؤوىسمائنافييخضر-.وأحد،ماأالخىضيب"
جمماروروبو

الح!،هقيثارةيا..وانتوألندمرالبألص!ضاربا،حماهاألىا:ليااصدىالغاداتوأهشزت

..51صدمعبهـبوردديتهـإلى*أ"الخضيبهللحرإة..المجد"

والالمللحب/؟اقولهـإذافيترقىغينياصباياهبت..

،51"..ولسولأى.ثلائرأي..وأيلالحقو

..70اليك،ك!لماحىياقيدثويحمليقهالعرالقبائلوج!نت

"إ..5/ء)الصديقهللرسالةتهتف

والطلإرو!وألدروالحو)1
كثعان!ما!ص)!غولألف...!...نيؤ:الطبولوتقرع بالصمسكوكه
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لمخا-اء01-ل!ه 4هءهمى"بم! 9:، لألو!صصص!!يوصهـاصص

-م-مء كلأ

:عبزدوعبزلاإقلركؤدبغ*:

ل!*"!هكل!"**،*"ل!*لهله*ل!**ص3ك!*لهك!**،********لةكهلأ*!

اهـ-ىمساؤلوالت،والنهايةالبدامعرفةوبان،لهانهبهاالاستاذوالصديقاأاروئكةنازكالانسةالصديقة)*(بين

اكثرملحفةراهنةغدتأمور،جوهرهوص،،السيرأينيجذبماواول.خ!جبجد*ل،جدالالنقاشرجاء

مضى.وقتايفيمنهاالإف!يقدسانكاتبانبهيقوم،ص،دقجدي41ايها

،العامالميدأنهذأرجلوزالصديقينبيناللقاءأنعلىالادبيةالمعاركاليه.وؤديماورغم.مسىووليض،ويعر!ان

وانطلاقتهما.العرب!يةالقوميةعلىالمشتركالحرصميدأنبوجهـ،تالفرقاءاستمساكفيوامعانغلومنعادة

.ومه،.ألعامةالرغبةهذهرجاوزف!يماقائمألوأقعفيانههده"نلبالقلالاالمعركةهذهلمحيننعيلا،نظرووم

ؤا!سالنظريوجهتمنكلاأن،حقماالجدلهذأبهيمتازالطاجةالسمةوتظل،وحدهالانتصاربقحسدالمقارعة

كلاانسوى،القوميةألفكرةجوأنبمنصحيحاجانبا،الاقناعوبلالذاتيةالقناعةسمةالمناظرةهذهءلى

الشاعرةوكلمة.الاخرىافقغيرأفقمنتطلعنهما.غيرهعلىتاجتهقبللنفسهالفكرورة2ومحا

،الجدلمنطلقحتكاالتي،نازكالانسةالكبيرةالكاتبةحياتناصنالمرحلةهذه!ينكونمااحوجانناوالحق

القومية،الفكرةفهمفيهاشألهاشياء1تقوللنتريدموضوعاتفيالكتابةوةجل،الكظبةقبلنسائلأنالى

فيه،توضعانينبفيالذياطارهافيتضعهالمانهاعيرإلحقةالجدوىعن،العربيةالقوميةكموضىوعخطيرة

رجاءألاستاذحقمنوكان.لوالتساؤاللبسفأثلرتعلىنلقيهمابانقناعتنامباخوعن،نكتبمماترجىالتي

الانسةقالتهاالضيللفكرةاوضحقصدعنيسائلانلاوانه،مدروسعميقفكريايمانعنيصدر:الورق

جوهرفيبهاالتقىقدهذلتساؤلهفيوهو،نازكالهاهةالموضوعاتهذهحولالقائمالاضطرابفييزيد

تريدهالذياذقصدغموضعناعربانهسوى،فغرتهل.أصابهامأ2والفوضىالقلقمنأصابهاالتي

يضعانعليهوكان.آلصادقةالعاطفيةالاندفاغةؤاكمفيدةخطوةتكوناليهاننشيرالتيالمناظرةانشكولا

وأن،العربيةالفكرةمنالطببعيمكانهفيالقصدذلكفيبالذأاسهاماو-تمهم،العربيةالقوميةفهمفي

تفسميرافسرلئلاميدأنهيحددانالوأجبمنانيبينفيالظاهرالتباعدمنألرغموعلى.واضحلطرحلطرحها

خاطئا.ورأءورلنانحنان،الصحيحمنيظل،النظروجهتي

حيوجودالقوميا!وجودهـلوقبلأولاقائمأنه.قائمالاكقاءأن،قليلاألسمطور

عنر!-رن1ارادتماأعماقفيارادتنازكفالانسةا!ف!رة!لاءعلىالمشتركالحرصلرضعلىشيء

عضهاتفصحلم،ياقوهتفكيركلفيل.لمسيةفكرةوهصن.وتمكنهاقونهامنمزيدللىليؤديجلاءالعربية

عوأطفهانيرانبينأطلقتهاولكنها،صريسحاافحساحليبلخان،عميقةدلالةيحملمممابل،حقاالجميل

واقعالقوميالوجودبانالقولهيالفكرةتلك.(لثرةالمخلصينيجعلحداالقوميةالفكرذتركيؤءلىالحرص

ذصورلا+علىتقدم،لهفناأفءلىسابق،قاءالظاهـرة!ذهومثل.حادوصراععميقعرأكفيلها

لتقررقوممماتفكيربهلبدايةمنتبدأانأرأدتانها.آألقوميةحياتنافينجتازبدأناأنناعنش!كدونتنبيء

لت!زألاحزءللفردوحودانوهىالاولىالمديهيةهذهقور،الصرأعكانانفبعد:وهامةجديدةجديةمرحلة

....لا...:بةلا.....انتقل،اعدائهماوبينالعررمميةللقوميةالمنتصرينبين

!لوان،!راداعلىسابعهم"أوان،امتهوجودبن.أنفسمهمالقوميةبالفكرةلدلئتين6بينهـاالىالصرأع

فيولد،قومهوتراثامتهبحضارةولادتهمنيفتديلردةأثتفأطنقةيرأودأخذعيقا!عورأأنريعنىوهذا

فيوجودهومجرد.معينةأمةابنويترعرع،قوميماإط)لمقتاإلتيالعربيةالقوميةأنؤوأمه،البلاد"،العربيةفما

للمجتمعهذاعرارعللاتكونهي!عنيمعينقوبهإ.مجتمعيخشىهـ!ااكثرداخلهامنعليهليضشىغدأ،تدتوآلف

"ل!طف!لاتهالربيةلىالقولزعهايقاولمنل!دمكرشما?لىواالقوهـيةتفتحبأنالشعوريعنيانه.خارجهامنعلجها

ولدالثيالحضاريةالبيئةفيألانلأوماجتعنيولادر4منذالضيالواضتبالموهـحمحالارنجاطأعمقمرتبطاغدأالعربية

يعيشالتيأتقوميةالحياةمقوماتوامتصاص،فيها"الماضيالعدرقر؟ت"بابفيالمقللهذايدرجانالمفروضكان)*(

الالاولى.اللحظة"ضذوسطهاالقويطقضيةمناقثةعدىاقتصرللكا.نبلانهنانفودهانأثرناودكنند

الناشيءيتلقاهاتربيةلكلسيةالاسلالمقو!اتمنانالافيالعددفيالمدرجةالابح!اثسائرنقد!ترك،الهعربية

تطورجملةفيلفسهللفرديجدأن،معينمجتمعفي"التحرير"
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صروريةفكرة(لقوميةالفكرةالذيللزمانالضيقةالحدوديتجا؟وزوالئ،المجتمعذلك

ثمانتقرير،الاولالخقريرهذأعنينتجهناومن7برونفس"ليجد،وسطهبدرجللذيوالمكلنفيهيعيش

؟جردليسحتاقوميةأالفكرةبأنالظولهو،ل4ملازمهص،،أفسحودكان"أوسعزمانفيممتداالامرنهاية

ناولىعهفيوكان،اختياراالانسانيحفتارهافكرةألانى،زيالز"،نورائهماومن،أمتهومكانأمتهرمان

الؤإسفيعتىبالم"فروربفكرةانها.غيرهايختار.أمف"خلالمنألايدركهمالااللذانالانسانيوالمكان

للارادلتبقطرعنتتكونلاانها.لازبةفكرة،للكاعةافجاهـ،اكثرو-ودا،نفسهليجدحاضرهمنيخرجاز"

تسثصمرأدأتالاهذهءاىسابقة!يوأزء،،الؤرديةيد!صوهمايجدانه.أمتهتطورمجموعفي،وعمقما

الطبيعيأتجاههلفيتسيرص!نألفرديةوالارأدات.قهافوفيا)حاليبالتاريخالتعلقنغني،بالتاريخيةالفلاسفة

وكل.القوميةالاراددضمنزؤسهاتجدأنبدلاالسوي".كلها/حياته

للب:بةأجة!خاالارادة!ذهء!ىللخروجمنهلمحاولة،يظنكما،بسيطاكائناليس،اننانسى!ردكلان

حقا،وجودهيعيعندماوالفرد.لللأنسانالطبيعيةالتييداذتقالمنيتألفاز".كائناتمجموعةهووانما

أعماقوفي.لوصودهالوعهـب!ذافيورإفيهاووميتهيعياولشلثأ)ىتشدهألتيالمشاعرومن،باجدادهتربطه

،مهسانالانعلىمفروضةبجبريةالقبولن5ضربالقوميةحضاريترأثوضمنواحدبلدفيمعهيعيمن!ونالذين

5-كاارة-،لياننقرروكما.خارجهمنلاداخلهمنولكنعرقيةبنظرةالقولألىنذهبانالىحاجةولا.وأحد

ناعل-:،،ابرتقالااوالقمحاوالكرمةلزراعةصالحةيتكلصون،فينماحالوناجدادنابانزؤكدكيما،وراثية

وررنسباولعربياشعورالتشعرقةمخاوالامةهدهأننقررلاالحقيظي"ألانما"أن!ب"حسداللافمصا.ضممننا

تقهلحيننازكالانسةتعنيهماهداولعل.المانياأوكلقبلهيالجماعةوهذه.وفيهاالجماعةهـنىالايتكون

التيم3ال!شمجرفض!لةهوالقوتان":الجميلةبلغتها،كونتاوغولتمثلنادىهناومن.وتراثهماالامةنتحيء

"اوبالالىبضفسى،نحنففباصشافهيالعروبةواما،تنبته،"ءليهنحنماعلىكونوناالذينهمألاجداد"بأن

ةجبريسف!صمىلةوهيالعروبة،واه":ايضلتقولوحينعرق":"برودوملسولى"الشاعرمثلوت-،دبد

أنهسا.يقاومهاانولاينزعهاانالانسانيستطيعلاالارضر،""آآكاأ39باريس"مخلوقال،بم(وتربيمة

.لم،نفس!"ووجودز،دمت،،فقدناذأالانطقدهاولن،نحن."اتوالامو

.قالحينمآ!)39،،باريس"مثلاكدهماوهذأت!ح،مت،ز!ااختلأفوغم،كلهاالاقوالهذهان

القو!يةزررصهابنالفردانوهيأسلسية.حقيفةعن

.ء..نىواينمووحدهاال!تربههذهوفي.القومىوهوائه

مولالأث!ءور!-اررفسو!هالهواءزلثوفي،س!إجماطبيعيا

!،ور!ائيل*رر!ناذ،للانسانألطبيعيالاطادهيالامةانتبينانها.سويا

يجدطريقهاوعن،وجهاكملءلىانسانيتهتتقتحفيها

.لق:امنهىصدربغيرهتربطهالتيالمثلىالانسانيةالروأب!ولىجدالائسمان

0002ىنىىنهـما-االطبيعبىالمت!هىالقوميةانؤؤكدانها.العالمابناءمن

0002-2تحراجسيموعندما.ساميةوروحيةانسانيةنزعة)كل

003الجفونهمسى-3الاررانيةأاخ!ارةترا!حذلإثفسمعنىانقوميةالحضارة
80؟الارقشمذكرات-؟

محالة.لا
025والبنونالاباء-5

003!حالرعهبفي-6اجدادنل""لاه)أ!؟آبورجيه"يقولكما،ننلل

125نثلالاو-7.وأوحاتناكتبتاأننا.وننايكبرينالذاننماواحوومعلمونا

003والدرجورالنور-8منليسضخمبارثمثقلهـضاوالفرد...وتمافيلنا

003واششطنومنسكوكلومنابعد-!."صنعه

035البيادر-.1الاولىالفكلرةهذهمناذنانطلقتنازكالانسمة

لمادأد12ابنالفردبانالقولنعني،قوميتفكيركلفيالبدهية

005ألاولىألحلقةلسبعون-!األقوميةالحياةفيمغموسوانه،ابىأمشاءامته

005اإتانسةاخإقةلنعون-15أصيلوصودالقوميفالوجىودالمعنىوبهذا.ولادتهمنذ

.!؟.دروب-16والمشاعر.نهتزييفكلمناقوىوهو،نؤسهيفرض

005جبرانخ)جلجبرأن-17والؤكرة.الانساننفسفيع!ارمةغنيةنثماعر5القومية

رصرودفدار-صارردار:النانتواحقيقتهافيتستندال!شميللانبعاثتعملعندماالقومية

...سعيرواقعاتخلهـقولا،أصيلواقع،حىواقعالى..

.موجود

ه



ر!فىلملشيءءنبالاف!سحاحنبدأانيص:ي!زرأأن!يهر:ء!احو-!بن،لمأأروخشاأزتصجتولصرورر"منتجاتأن!نا"

و!و،ز!-،هلكالازحلكتبتهاإيفنأاحححفأعنهـاتضصنف،نل"ركعبنأثرء؟نلاورزساءنن!؟وببهم!في"نمأيان"

المذهبأنكلكوالنشح!ياءهذأ.رجاءألاس!اذمن"بدأاذيا.11ود!،،إ)?كافرز-،م1)واقعيةفرز-،ضدكانادأ

رلا،فى7وموصتندالث-يءباهنووررلي،نزكشرويلامياروواعاثنووي-حز؟بدوم،القو؟بزفنألاورأءعبانهنماورون

وحبم-!د،أ)ور،ئمالءيألوهلتندههنأىعا7يعهندانيكفيهإلاعم--،س!م!تصالالقوميئالةهبرةعمذورففي.هام

.الاهـءعبصئبلاحب،زرالا1سعنلاالمجالههلأفيوالعببل.العاطفي

،ؤا:،كماديالفردالوحبهإجاوزوج!ودالادةجودؤوال--،ةءنر-ف!للاحألإ"أءلىوهو.حب،تخالسطحفي

إلتعرير.صببأنعهنيمبأئ!عبمععبربهالاؤرأدوشمورآزآيلنياذاالاؤمالامن-ب،ربمعبنانيى-ضل:ويولا،العاطفيبب

امراشعياوأكأىاهيأدا)رحبمولوذأألفردهلرلمنآبضب1وا!ىازن.الورإ)بالعاثنفيهب!ودالوعيهبامناولا

ءا!اومشمةؤويزدادوهو.وجهدتربيةليعدألايتملااد-----،ةرأهـهاوعدى،ألاصخماعب"ادححياةظواهرن1

ميعنماته.وأدراإنألإبوميهعتبدالوتيأفومفيرقي،وال!دؤ!ألا!وأءوفوبتبرفياكلورأليست،ألقمنميبب

ورجنالفامضرويالقوثعور1فررط-بينأنبدىنلاولهذأحةهموالم.تشحخلفلاثابتةلقوانينت!صضعظواهرهىبل

علىالآتععنرهذألعرفأنبدولا،وعتدههـررأت--قمحرفته،!ياجتماءيةعنا!رفايتطؤيرفيالاولى

تياوعصاظ.نلز"ىصونعنل"ونكهيفعتأتهحثنيهلةملئنالمعرتللمثةسثبؤ.أز-:هاهوعتتاعببىفةمعر،فةالمعن

ولنوارتالاهخالتهعورلهـئيأؤهد!رووالآتفيهوألوترهبعمرر-كيعمومن،هجهماالتأثير"نتمببننماالتيهي

أل!ألوأمم!أئهربالعموئريمما!ا)ىهذم!حممهتوىردلاكبدنعمممسعحوى،فوةمعرفةوكل.لتطويرهاصلائماجديدأتمثكيلا

والابيرارلعلممية1بالمنتعئا!مياتنمدهوان،ال!أقعبهلما،بيكونقازنكماالولبيعهنحكمانءإىنقوهؤلاولحن

دفالامرنهـارآيفيالآبعنميوالمتفهب.للوأفوبالمهدو.قوأزوبهافرفلمماانب"نطعهالى

ببنالثثعرلفىصسلههوأعىهذلفوطتيل!المت؟وأطعهلعلفيلعابينللطهذخم!الأ:؟لقوميةاؤمبلالامة

أمائهم!اممنتتجثقألتبمجمابر-"تدبنالذيالقومىالمذ!بأنيسرجمين!خاومن

يشمدهألذيبالتصفكيرليؤردلمأذا،القوميالشعوراناوا"حأ!زرأشبرب?لىكلوقل!اولايعتمد،ألامممنامة.

لته،لهلكثحفايهاالمذهبالجسالمعضىابهـفهو.ثالقومربرودألوقنموأ،الج!

غائمانض!مورأيظل.صوبة!كنو..صوى،أ!؟ار!في،تهـص،تكون!ذظرر!ولا،دجاوبام!نوعا

،بدورهمىالقوألتفكيرأنعير.وألشكللتقلجاضماومعرىبهما"غوزفير"ارادكأ،ن-خلقها"رةا!"او

استخ!للأصاكه5.جعللمأذاواقصيةإواباصولهزهـرطهلماداا!زهـ-ب!ؤأأن،"بزاعضساللقوناسطورة"الشمهير

اآناريمخياخهؤ،عبألوأتفوهلأفيألإتائنالصىالواخع،أفتبللوص-ئنأونتيعية.وربيصرصيناؤ!منجهؤورهيسهف!،

وتحقيق.مففرابائباطو1لمغكيربعدو،للامةوالاجتماعي.أفءالوبهذأتتعين؟وتحددالمذ!!بهذاملامحان

وخائتبعلىاصعلهفيرلمجتمدازربياألآنعورصهيأرجياعيماءوتر!!"دميعنإوأؤؤاهزناسزنوتصزلوانت!مفوععرلا

حهنهرهفىيفصزيلاالإيزخللهبفئبيرويمعن،وتحرلميةعهياذنأنينبغريهاماؤحرسم،مض"تصدأانهانزبوقلبهب.تعيدهاتن

...لا.........كائنسنمامعرمزبمنيكور

بر"يفومإلذياعملأهو،يعذنيالذيألاحمساسعنهـنصرببانالقو"3يهما.المذهبزحمفانصحولهذأ

انقويها.المذهباتخلاصبغيةألامورأقعلوضوعيةالموصيهالعلالدرأسة

-تاءامامهتناونسصن.تها1وصبموواتجاهاتهمامفوماتها

القفبموبألمهلبعلورحرئب"لملأعمهناتأماتزصوبوانمما،بهنببنمابديعبلتبعغبى

...........-.،(غوته"خابغكمما،قوازجنوبانفسهـأفللصميهم.نستفللصها

تمولاورظريهمدهبالعوورجهأن4كلهدأومعفىكانلىياسيا،المذهبباسملسه-4وما.فاوست!!

الث-عورتوجدلاأنها.يالقوهالوجودتقر!مجردعند"مورالمى"لعولكما،أقمألوفيليس،قومياأو

لهبنفهمنهتنتنالهيوأئبنها،تهبليهولا،هنعردونألقومىاستعمهـار،؟!وأنسماعزنتي،ساأستنظتستنتتيهنتيئا

قهازطلا!جالاتوتحدد،العاحممبمهمباحوتضيئهألعقلبنورزاك،قاث!الو-بينالقائمهوللصلاتنلواقمألستقرار

.تكهبنأنيرؤيكما.فوازبخمايدعونهاالت!يالصلات

ال!واقزنألىت،ولئدكما،اإبقهبصياتبهمهعغانثناإيأتتيربةاصيزرشتيمانهي،أيض-،يفوونقلماومهمتنا

.هذاولجمى!.،"وتوجبالوأقع!زراير-تطوألىصفلج!-!ما.نريدهالذيال!سياسيالمجتمعقوانينللامةالتاريخية

أنسانيوءبأز".الوأقعلذلكتمسحجي!لمصردالمذهبال!ستورفيالمكشوبالدسشورعنزصحثأنتعنيانها

الهدفأنألادراكته،ممدوكا،خط!ةورضيمهدفالمبرلسم.ال-معبيعببشهالذيالحي

اءكازجاته!ا.رسقياانطبردولاعدممهببب!جماأهايسمكهنلاهنالععطة.ألقومبئيلحياتنانرسمهاعلوزناالمثزووولهياوللناهلو"ية

!نييرأؤأرقاثسمةأن.وشروطهبل!إقعالمعرفةمن!الا!ة."الاكل!لىلاحقلا!ابقنتيءأ!ىبهذأوهى

-76الصفحةعلىال!عنقمة-.المذهبهذأمعالمتحددأتياوهي،أولاالموجودةهي
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و!-ودمرءانذاكأوهذافيفقيدركونأو.والانسعانية

الكأ،وبهطتووء،رالالىصنضثمماتبطىلدعخ!البإ-همالسصللاجمجازألنىورووالعقلال!ريينالعربيها!و!ه

إىار،لانتسابالنض-عورروجردتعنيلاألقوميةالفكرةأن-6الصغحةءاىالمئشورتتمةس

يا،الانض--،بهذأقوص،ت5أدراك!ذأفوقتعنيبل.امة

ز-ةلمكوعماجةليست،المقوماتوأدرأك.الامةهذهمقوماتوال-وعي.ا)وجودل!ذاسطنالانوعطوبينالضسءوجود

ال-!!زءا-لأالاصةنرالانفيهايكفي،فحسمبلسلبيةانه.رو4أفياللش-يءجدردخاقورهط،ابدأعيةعملية

ةصضحددة!حربهبةعمايةهو،وانه،خ!ائصهالنستضرجا)ىل"وادرأكناللشيءفهصنامنننطلقأندومايفترض

أعميقةاوزظرتها!الاصلح!،ةالحميوطا)كند0.11-وصضلفهطرزحو،جديدةوجهةوتوجيههناصيتهامتلاك

أتهاصوقعهاواخلالمنزدركانحيايوألاشيللعميالكون.أعلى

سهما.ورلسالالعا!اخلهاوهولءه---قألقوصيالعربلوجودأدراكنايرؤديهكذا

..!وقفنحىوالمشاعربهذهن-جران1)ى،القوميةمثاعرهم

ور-ورورالىالامةبوجودالعميقالننمعورينعلبوهكذانبينحين،الخلاقةألرو-يةبالاحالىجسفنعبئها،فعال

!المذ!ب.وزظرر"مذووجاالىأي،وؤور!برصالتهاا!!وهـياوجوداررميئطريقوعن.ومخايتهاهدفهالهل

ل--ال"ألازمسانيألوءب"بداخلحينالقوصبالنت!شرذروةهوهذأعت،صريدركوننجعلهم،العربيةالامةابناءاعينامام

مثلىليصموعضدرو،.وأتجا!،تهمنازعهتحل-ا"منيخرجوروضلايردركونانهم:ل"الموجهة4ومقومارإلارراسيةللوجود

الاؤرادأرأداتطزلت!يالخصيبءيالعلألعقليالترلمل!علهذأترتب!دأوجودوه،كانألتاريخعبرالقوروبوجودهمان

ؤ!،لةةوة-قوأ)خلاألازطباقهذأورنوتكون،للامةبارادةالنزعةفيهوتنأى،الانسانيةبالمشاعرالقوميةالمشاعرؤ!ه

عت".لث!عوبمعاديةاومتعصبةنزعةشكلتأخذانعنالقومية

صياتف،امن"المرحلهذهفيواججنلن5ىنهناو!تيرتبطالقومىالوجودهذاز!فضانيدوصنأو.اخرى

زدركوأنطالقوص!-ورورالنتعلىوزورهالعقلمنلخثىالاتحررالتيألاقتصاديةالنتلممروطمنمجموعةبتحقيق

نأاحنهيوأتسمتط!عالتيهطالعقلشرأرةأنالعكسعلىل-جعل"ال!اديةحجماتهقيودوهـناوضاعهاثقاإطمنالمرد

الشاوكءسبيسلل"وتبينالشعورهذ!صجا"هلتضيءمته1ونفسهاجلمنوالعطاءالابداععلىفعلاقادرل

،ص!-إعفةبقوةمحملاالشعوريفدوذلكوعند.وألعمل

عناكتسه-،،التيالجدبدةوقوتهالفطريةالاصليةقوته

الفطرإ"حطلهفيالشعورذلكان.ل"العقلأنارةطريق

نحللهاانؤجل،ألروارجميةللاشياءالعفويبادراكنمااشبهتصدرجداقريبا

الروقل،بنورنضيئهانبعدأما.تركيبهاذلكبعدونعجد

ألشغ!أنوإللعا!ممقولحارلهجهـصا!قبلاكماوعينافيغحللناإنتمبهكتمابمن-ومنقحةصزيدة-الصانيةالطبعة

4وصقوماتدهوحثعلىوالعلمالعقليعرفحين،القوروي

دفكماالصارمة،العاطفيةصمفتهيفقدلا،وأتجاهاتهلابصأدغبغ

لازهاوأرثتياعمقجديدةعاطفيةسماتيكتسم!ببل،يظن

هـنوألغايةأهدفأخاصةأكتشفتولانها،مدركةوأعية

لذاتها.معرفتهاطريقالادبيةالقإهرةاوساطفيكبرىضجةاحدثالذيالكتاب)

واحد(سصفيالاولىظبعتهونفدت

العاطفة،علىخطرأالاياممنيومفييكنلمالعقلان

يلتقيأنه.وأحجامتشكيكادأةلنهالصحيحمنوليس

ولكن.جديدةوصوفبةجديدةعاطفةتكونمعذروتهفيبقلم

غايتهويبلغالقيامحىقبوظيفتهيقومعندما.ألالتماحعمالاناجيوهللالاسماعيلالدينمحبب

ألانسى،نملكةالعكلاليألوعي1وفالعقل،الامركانوأيا

بعضتمنعناأنيروزولا،عنهازحجبهانيجوزاولا،-االعل

ية.النهلحتىنهاميدلاقتحاممنألطريقءخاطر.قرقبوه

أذ\،شكدوندوماصروريالموقفهذاومثل

للعاجهاالمصافنحوبالانم!،نيروىماخيرالوعيانادركنما--
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والفكرةعامةالقوميةةكرةغزتالتيانخاطعةالافكار،هذاعصر؟أفيخاصةضروريانهعير.ازجتهأنسهفي

،فالحديثالىالانحاجةولا،خاصةالعربيةللقوميةنرضىأنالجائزمنولشى.فيهالاولىألتخاطبلفةوهو

علىعبءفكلدألاهذهأننذكرانوحسبنا.جديدمنعصرفيلأ،خالصشعوريعفويبوجودألعربيةللقومية

لماذا،أوانطلاقهالىالوكها)ةومعط،القوميةالحركةذاهبا!بيناًلصراعوقام،للمختالفةالمذأهب4فيظهرت

دوماندركانوينبفي.وا!اماعموعيضمننصهرهاالعرإ-!ةوالوروصية.يكونماكأعتفوالسياسيةالفكرية

ولن،وحركةسلوكالىنقلابهلايكفيلاأءالشيوجودلنيضاهيأنعلىقادرا"ذهباالامرنهايةفيتكونأنينبغي

لى!-وكالىتقلبألذيوحدههوالمفكراواعىاالوجودواجم!لى-بينهاداوهويدايبلكف+اويحدثهاالاخرىالمذاهب

وجود،اًلقوهيالشعورووجود.الحياةفيواسلوبانبعدسيممالا،خيلقدكمابالعسيرآلمطلبهذأمثل

للنكوصنمعروضاويظللساكناوجودايظل،العربيةكالامةالعربسللقوميالمذهبهذاقسماتمنالكثيراستبان

يربطه،متجددمستمرلموع!جايغذهلمأن،والضعف.يومبعديوماجنباتهيفتحالوعيأواخذ

وانعالمية.القوميةوبالتجربةبالزمنفالستاىااخيرأررعوناورالتيالبواثانعلى

وكفاحامتصلانضالاالقوميالعملكانهناومنالواقعفيهي،العوبيةالقوميةفيالعقليالبحثمن

اذكاءالشعورعلىالعملمجرديعن!لاالكفاحوهذابةيو.بو!كا!انار!ضبمماان.منه؟زيدالىتدعونابأنقمينة

واضحةء)!يةطريقرسميعنيبل،وتحريضهلقومى

.لسيرهمتينااطارأضمنهأويتخذال!شعورهذافيهلينطلقوجهفيالمثقفينمنفريقاقامهاالتىالفكريةالشكوك

للضعفنفسهالقومىالشعوريتعرض،الاطارهذاوبدونبنتيجةتكونتالتي،الش!وكهذهأنصكلير.العربيةالفكرة

..لا.لا.ا.نا.لا.4بنهتيجىأو،العربيةالامةأعداءمن،دسوسةأفكار يمعان.نحرا!واالصعفوهد.أحيالحرل!وا

مستوىفييقعانبل،يظنقدكماالمثقفةلطبقةلدىالزمنيةلمرحلة1بنتيجةاو،مثيريهألدىعقليةانحرافات

أشغورإنذلك.كلهاالامطابناءلدىار!اما!موميالشعورطريقضنالاتجلىأنيمفىلا،العرب!حياةبهاتصرالتي

شعورهووانما،الفراغفيمعلقاشعوراليسالقوميتزيلانعلىقادرةغيرلمنت3ولئن،والوعىالفكرورنمزيد

ف،رغاجترارالىينقلباوهو،ومضمون"حتوىذوتجقانءاىقادرةذلكمعفهي،كوجودالعربىالوجود

ي!عملالتيالحوىوضبلوالمضمونالمحتوىذلكؤقدأذاانوزقولؤإضاوقد.الوجودهذافيوالفوضىالركود

سهههه!55وجهةمنا،العكلاحةالوجهةمنقفتوءاثانيوجود

مبلغءلى،لمقوماتهوادراكنالهوعينامبلغءلى(ألسلوك

لينانية"اوراق"منمتورأتعنصدرتمتالتيالعم!قةوذاتناالمكتسبةالظاهرةذاتنابيناللقاء

قلناكماللعربيوالوجود.الوجودذلكألىجذووهافي

نكشفعندماغايةذاءتجهامنطل!اوجودأيصبح.ونقول

ااتنسفيقىربنااسغغساسعلىوووو.والواجبةاًلممكنةومنازعهمقوماتهوعنعنه
....لماذاوجهةذيغيركلتثاقلاراكداوجودايظلالعكس

سابقااللبنازيةالمجمهوريةرنسىو.ثددوالاعسةالاؤنعةعنهي!نضوالنعلىيقوىجلاءنجله

والقلق.الش!كوك

اصابتالتيالمشككةالمنحرفةالافكارأثريعاموكلنا

مم"امظءما"تاالعرديةألامة.الناعالىجاوزهاوانما،ينالمستعمرمحاولات
حسبىودعنديع!لمالالرهداالىويعلم.العربيهالدكر

نصوسطجعةؤرفيضال"تعششتىخاطئةقكادب،فاذا،نفسهمأ

ولا.الانتشارىلاحياناهالسبيلوتأخذالعربيةالامةابناء

لنبانهازؤكدوبأن،الفكرةخطدنقرربانزكتفيانيجوز

ل.ل..1الثمن-الاولالجزء.القومىالوجودوحقيقةالاشياءطبائعاجةمغاءلمىتقوى

وأضالةنعدهاانيجوزولا،ابيناأمشئنافكرةفالفكرة

.اخرىبفكرةنجبههـالمماة8مجر

انطوانمكيات:الوحيدا!وزعبعهـض)1((،انقوميةالتربية"كتابنافيعددنالقد

ه!ى5ل!هي55ههي691.ببيروتالادابدارمنثورات،القوميةالتربية!ا)
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ومنأزعه.حقيقن4عهلىويدا"ألفكرعنهيكش!تراكيأشىضجتمعتحفيقلسبيلفيألنضالأن.بهذيها

منكتنانيقينعلىونحق.بدهيةحقيقةتلكالنضالهذاشأنومن.الشعورهذا!حتوياتمنمثلاهو

!دانبل.عديهديوافقرجاءوالاسشاذنازكألأنسةلىيبين-ين،وقوةحياداكأالقوميالشعوريجعلىان

ارأدتنازكالانسهاتسوى.سواهايقررانارأدمامنهماالحياةلتفتيحالمثلىألوسيلةهوالاشتراكيةتحقيقأن

الفكرذ!ثوننعنكط،منهالاولالجانبايضاح!يتريدان.القوميوالابىاعا!ومية

أهـضيولأتالمحطبعضتجاه،قانمةحيةفكوة.يهالفوم،مخصلئم1دلعملالشعبندفعأننستطيعلااننا

ألبخوث!ضوتجاهةأنكارهاحدالىالتشكيكبهايذهبفيانطومةالمنسجمةوالمبادىء.للمبادىءطريقعنألا

أرأدفغدرجاءالاستدذاما.منهاتبدأولانساهاالتيوهيلثعب1جما!يرتحرلثالتيههـب،معقولواضحكل

بيانقعرعنالأ.ولىاتجالبهذادصالىأفييمعنانماوبمقدار.المجردةألقوميةلمث،عرهمالمنتسخصالاطار

لهذاأوأعياالعفابالادرأكضرورةنعنىالطبي!ية،ت!تهالشعوريكونالنفرسفيمشرقةوأضحةللبادىءتكون

ونجعه..وأ.نجاههمعنأهوحدهيهبهأدراكاالحيالوجود.قلبهافيالعاطفةوتكونمعها

.وضلالخطألأخزدونالحانببنلاحدألاخذانشكلا
بة..وخاتصسة

اتسمليم.أ!وقفوولموو)حدكلفيمابين!الجمعانشكولا

نازكآلأنسةاقوأقفينجدهالسليمالوقفهذاومثلوجودبالقومالوجودأن!واذننقررهاناردناللذىأن2-

لأ:رجاءالاستاذاقوالفينجدهكما.الحياةمظاهرابرزوالوعىالفكرولكن.حيقائم

إلعرببةالقوميةفيتبحثانهاذؤكدنازكفالانسةهـماداءحقاحياوجوداالقويهماالشعوروجود"شكتملولا

مقدلهاعنوألىوان،النفوسميالحيوجودهاحيثمن

بىعشحارها"لعروبةأعنتتحدتوالها"والحياةالقبىمية"

أعاكفةاحودحؤرالأ"دلملحتهدانكردبعدكردوتعيد!صص،21لميضرواخ-1ا ."والسياسيالاقتحسادىباعكلسارهالاوالاسماليالعاطى"هـ

تندفعكانتوان،ضروريةتجعلطالتيجررأتها8والقومية.د!!بببرث4!ذ

منمريدمنهايقصدألتيالمبالفاتبعضللىهذاورأءمنا-

تريد.عماالدلمحاعصردا!طجورتي

منطقيا،سيرادحثهفيفيس!يررجاءالاستاذاماتكماب!دنهمز-
.ب7تجم!يم--!عسء"

؟!اسوىرلمكونالعاتيخكوالقومية!دكنهالاالفكرالرالرصالطلةينكرأ:....-:.ا!أةاكيلىاروكاما،..

حاصه.وممةيمفارحفهىوم.للفوميد،العمل!رهفيالطللم. ينادىوأن،ا)عربيةللقوميةللفكريللتوضيحقيمةعند

.خ!م!جانبمنز،زكألانسةفكرةفيماالى:لا؟؟و9 ينسيرله

ق!عدىوهوويخشى،ويشرحيوضحبأنجدير،غنيمرضث!رالت!ال!ضاجمض

الخيالى.!ا!جانبالامنهاالقارىءيدركالا--ت7قيء-لأ-

الفكرةالىتحسنالفكريةالمعركةهذهمثلانشكولا-حخت-.*في؟--!-س--!ص!ص----

هـاتها،رصض-كنوالكخس!جلائها،علكاتساعدلد،للقومية.ص!3ءغ.!-!.+-ط!مصط%!تى

يى،عد؟ندوكل،شأنهمنالذيالمتمذهبالبحثطريقعن

منصسف-رائيالىالوصولضروانوألوضوحالج!ءعلىقيتق!نافي05.منهااجزاءتمىصجغ"خسةفي

منهاويخرجلاوثيقاجمعاألاضدادبينيجمع/مسرفغيرهلؤشيصب!-عررمرلؤةأعبزيم!ي!لرفسان2-

المعركةهذهولعل،ألعررىعالمتا!ماأولغرلىلآبممك!جمما5-عف!!!رضها!جمىقينهـ!صث،هـضفوعثث3-
!دلمهبالدا!صوعالموهذأحولوالمعركة.

مختلفوحرارةعن!فيلخصت،لهازاضجةثمرةالاخيرة8فيهقيلا!زنحالدالذبهذاعئلجلعريضىلا

ك!إذ3كتيرءصطصقاقائقنيىعنفيهمالىكاتبالكنممفانولاشعهمحوقمضنبهالها،ماص!7(ـلىعاع!!ملصبصيإهرصضؤ?ئهإ،،

تمتبل.أع!فال!ظروجهتيمنواحدةي!ثللانمنهماعابرراحدلتواً!بالنترقفاتابىخمعبىمنقىجمموالذي

ما7"ه.يه-مئبرصا-،رصلعكل

الدائم!بدعبداللهدمشق--
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*5ء-8!لى،!2؟-!ل!كبمةبر-!+-؟
!!!!اات!،001101--!بمث!ممخ!ىئر-!-لم!فآ--شفينىءآأث!-ص!.!س9!مضا.11..01--+.!اا+نج.

و)عحعبله3مرردرلىءر!!ى!لبله!لم!و،صدكالل!الفالبمايدةر،في"بسطوركبلأ!حىماشىلىعنئك1!هط

علىرد8والىصاةروخوصراباةهضائ!تو.نسو؟هـاخ!9،وأ؟ولده،ررز!ه

لمديم!جمالاوصفيرأتيذلكبعد.الانهيارثمو؟لعظمخوالمصصص:روب!الديرنط!ح!بي.لقلم

سيزيف!موري،تالغال!زرهالمتساعهـبريبزودمو..قتضتهاىوءه+**********

ويرفلح،والحوادثللهورةوا!سع!ةىرضابىءرول!قدم،وث*.،هـزادإ-لآا،غرلمباعمركازأءتوؤد،الباسطعبهر؟شعريديت

ه-كادة1ركلزالىنفسها"مكاد؟؟)ء.بريلسصوياسطوريجوخ!خفي!!لى،و-يرد!،نافيقضبتمنير،!الضصهجةثكر"جفي3!نتخمرة

اليالطوبد.تدركلااو"ب!هئاةالمصءيىالاشل3ووالمجمالوا!ءريركأالشء"رأعلكنت؟غيونكفيي!لوا(وتجعلمااةريقيافيوجدعت

اهـك!ويص*لمهايجسدطانه.ارصويراترمورتأصإ*وناإ!ح،در(5افرخ!ررمدمافقر(ء.فقراءهنانحن.وريالىؤي

ارلمصقلقضافه"ص"يخنهائقالبرجملى"قولهفيكط،صوقي،!اءاركل!الاءافينظمالىنزاروافصرفط،ايىدويوا؟"كد،ريشعةابوؤءت

والظ"صببدة.للةاثمل؟لئفسيةاحالةاءنا!راتاا!برحمنلا!ةجنى،!،فيجدإ!ةةفصيىكلفيوتحوو،ارزرى2!هزانتر!ت

بأناقتهاالادصارصوشؤهاوتنرط!(4!!بوصوةاد-فو)!وارزورنظ+كلل!أءوارؤئيوذوصااجه!إلاعندكالنتحصيكنلم.جدبربةال!ضمعركلفى

.ر!جمالوخلقاالنفهى
أفضلوالصخرالعقمفانموصوءهاصيثومن،ضوائها3ولمعان

."ال!وداءالق!ببدة"والاإكأ!ىعاىنسمشكناما؟تذكرهل
تلففازهاالخببىقىاما،ظرومنا،ير!هورانء-(زرلماءكنىد!نبرجمرمؤبرفى

:وقاكفنفان!لمناووجمما

موضوعانهاعنفضلاه0الاخمصيزالىالرأسروومةمنانسىهن!ا

نئصا!نارحلةفيالمطافخاتمةتورثلىابرضاوووي.إ!اءساالان!سانفىداسار!ىولمباصالهبح،؟اوأبرداندىقألى)!ل،تعجللا

بيافببف!حاالاأ!العمبيقروج!!داشاعرابهرزئنالمؤ!.المنتحرؤ-!أن3و!ح،ولىفجنحاثالىرطبفيلمبض،نيليى

ان!يما03.الضه،.رزقيىاإةفىرصرءروةاتذابابو!برعئا،ارز!وررىونسعهـنشلمقى،اييإضأهل،الاسودمج!كفيالعب!رنرن،لست

..يت-وفدكأنهشيءالطشةمسحسةفيقرقيككبماوحوالى
ا!اسهودبنالىوطىهداؤىقلر!الىمهأؤربير*ز،لبمص!يقاخصوت

-..-.....لي!قد؟الكف.وكادولكنبالشمرخدآكنتلواـولىكان

ملالجملؤئيءميقاتأياوبراريسجبكاركهيرشاعراله.رميئالمة

انشاجهء،واحدهـادإواز،ير،ءعانلهازييملو،الىشعراءروقإر?اعدقيىالنغموطراوةتنقلاتهوجودة(،نخلة(مين))أناقةوكانت

لمنشرهةكأالفر!وارتقبنتاجهجمععلىإعملولسوف..اكنيرااذاابالغولا.الاسووبر،لحسشوجدافنتنهكعلصجمالناقوججشعره

2،داهـ-وكازت،افر،قيبعنر؟؟نالونتإيقصبرة5هدانقلت

)ء-وىبما،نخلةامينانكما،الس!فرالىالباسهط?ددوافع

عا-عاىاظل،بالسيالممةاهـ!م!لاواناانني،ا،ءوراءقيب"ني--،راناذ،الباسطلص!تحدمثاركان،لفظيلجمصءطنسعره

علىأطلعحيث،الادابؤمهإئدطرإقءن،فيهايرجري"ابردقا؟قطأزجم!وارتها4وص!قباللففلمةالصئايركأكثيرو-اجمالا-سورير،شعراء

السصجماسية-المراحسحاواتحريراجبهةءنتصهـرلممفصلةهيإزات.مواضعهافيباستعمالها

طنوايىاللهحد"!غانفس!الىبعص.اكلفيلى،ول"4المختيرة(لعسكل"ير*:رو"-نخلةأمينمعظإصيار"(س!عبدأسلوبيةكانتواى

اجزائراؤفي،أوووا!ثءر!التة?*لاتادقاضاوبرقدءورئج7العربواهـ-،ضيواضغغماد!ل،داتا!نهورريةاراةلةءلىوالاءورمأدالالفاط

لةجم+"اسمهاجزائربرةمئافاةظلإ،ةالؤ!نهـص*ونإ(!-كأعمرون(ءقيقلور!فصديثنضابشهاعرنهاانؤبعئ!اتختلفؤ،نهـا،الطويلالم!تمعري

!اال!-ى-يىهـأرإدالاور.ش؟!غؤ"-!!"!*".د!خ!""(وعباثط1"بفىبصاليخ!رلاماوهدا-والعالمصءاتهرمة2ءلىنفسمهمنلمطل

ؤمه-!ةفو،اما(الىخإودنئص!ةةبجد.".ةءمة!!انت3ار.صت!!هية9ذير!ة--5اممبنون3فيالاسلوببناصتلافويرظهر-واصحابهزخلة

نعلماد،أوؤرالوص""ى"وماتالمصؤإنورسورفيب(اوراص،!فى"ى)ثفافقىصورلرس*ىداةويستخررمه4الي،ضظرالمصوفيانحينؤي

أقسمن!ط"(لءئات*!ةرقيوان"ص!يةننتس!،لماةمةمي"اننا
..+..ارتيوالأر!لآ،يكلص،!افنيوالقيم،ؤيمهايفكزابنبالمعاديتوحي

أرماورةلالوص،تعا!(تعرضض"!تالا-5مإ،..!ظ0.بئاسهإهب
عنها.يرمدر

كصا،مؤ!وا؟ل!زرةثتان--المقص.فت!؟،!،والموصتء-ة"4وارءت؟منهـأيرت-جالي(لعئاصدهذهلكلصورة"مكادي"و!دة

ابهتقسالىنانالىي7ع!رأيء!ء"انءفالعانيألادلط!!!كبوابجء!رةءلىالان!صانهيالشاعر!شخصبة.شعرهالصوفي

جداذوف!...دها!قىالىليب..وروحهغليهأؤرغاوالعذقمالصخرلانار.ءرالمىبلبهيائحسخائب

الكلمسمةءلمىتر.وي،انتءج"؟*ل،الص--صى!لميمانوإص*دةوءثى،وارتحلقغربلقد،منهاار،دفتحققولمفشاترحلتهلكئ
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هذهالىمعيانطروا"افربقياصدرءلى..هيروشيما"..صورولاايحاءولاظلالليدون،المعنويةحدودهاضمنالمستعملة

لكن""الهودجالحصواتعلى(لصمتحط"اللغويةالترابهيببقيتادا،الجماهيرمحلىلتلقىمصنوعةفالقصيدةدلكفيعجبولا

،بمونرب،1"اجبانتبهواثم"جذراالتاعساليومهذافيفضكماالطء./-ان،هـنالاء-كلاند"بمنهوانمااظنفيماوتترهابةمناسبةثمة

علىالهاقامنأقبلمن""المجهولالكونوديرماتماحكوتظلمناتظلممهالش!رأسسعلىخهومحاكم،لنايكتبلاسلأبميمانان

هـنلكنها..انتقائهافيمبالغااكونقدنماذجهذه."ءهـرانهأنه.والحوادثالمرحلةخلالىمنسليمانيدهـسانيجب.معه

م(؟الشعراسلوبهوهذاهلترى.الرحمنعبدجيلياسلوبرجلوهو.منظومتاررخلكنه..بعدهاوما.(!االفترةاريخفي

يكونربيا:التركيبهذامثلالمعربيةتعرفهل؟النثراسلوب.هذهالاحداثمواكبةسييلفي،شعبهاحداثسبيلفيبفنهضحى

انها.معنىمنهافهملمانا؟"المجهولالكونيرددماتحكيمانظرناواذا،قضيتهسبيلفيكمناضلنحترمهانالايسعنافلا

تستطعوامقاموسيةمعانلهاكلماتاو.؟لصدفةاجتمعتكلماتقصيدةنجدها-ارقضهاالتي-الاعتباراتهذهكلمنالقصيدةالى

الشعران.اجتماعهاعنينتجاجماليامعنىلنالتؤديتتفاكلانلافانهاالحد،ثةالغنيةالمفاهيمبمقياسىاما،السبكجيدةوسطا

ادواتفيالعربيةبأنيسمعلمانالشاعرويظهر.الركاكةيستسعيغلانفسهاتقدمانتحاولالتبىالقصيدةاما.الشعرحيزفيتدخل

اد؟جملتهفتصبح،ببعضبعضهاوالجملالافعالتصلربطوالرمزالاسطورةتسشخدمانلااد(أوراسعرس)فهيحديثبشكل

يرودوهوماتحكيمثمةيكونقدرباإ"العرببلةالىترجمناهاالذيالقديرلمالمصريالطقسفيتمثلفالاسطورة،الجماعيوالصوت

اقاهـةاجلمنويحذفهاالادواتهذهيعرفكاناذااما"الكونوالحياةالخصبلاعادةموسمكلللن!بلعروساالفرعونجونفيهيقدم

.مطبوعغيرشماعرانهيعنيذلكلان.وامرادهىمصيبةفتلكالوزنالسوريينطقوسيعادلالطقسروهذا،ائوادي؟رضوفيبياههفي

بحسبو؟لاوزانوالكلماتالقوافيلهتنقاد؟لذيهوالمطبوعوالشاعرالحديث؟لشعريقمبيهاالتكيالخطةوهي.وبعثهأدون!يسموتفي

.خاطرهبلاويجيشنفسهفيتجولالتبماالمعانيفيمستعرقوالماضي،!كاملكلالانسانيةاناد،اليوتمند

بالاصحاو،معككةاجزاءهاان؟القصيدةبهيةعناتحدثهليقتضسيوعصرهالحديثالانسانءنوالتعبيروالمستقبلالحاضر

الجذعءنالفروعانبثاؤمنبثقةتكونانمنبدلاالصاقاملصقةال!رفانحيثرونهذا.والاساطيرالشعبيالفولكلورعلىالاعتماد

الثاليالمقاطعبينصلةتصلأيول!يس.الواحدةالشجرةفيموهبةعلىيعتمد،احرفشيءقالتطبياما..النظريبالمنهج

ممااكثرالمضتعط!عاديةفانهاالصوراما.والرابعوالثالثقصائدفينذكركما..وآنفعالهتلقيهوصدفىوحدسهالشاعر

:الانطباعتعطىلا"لادةالطقوسعنتحدثانعنعوضاالقصيدةانعلى.السياب

..اوريقيايا..افريقياأرضيراصدركعلى،م"المباشرةالامورعنتحدثت*سطوريالجو

أماهيابالنجوىاجهثسصدركصدىوالتضحصةالفداءروحعنتت!لممانعنوعوضا"..الجزائر

الصحراءنسماتانسانشوهقدصسوراعطتناللضحيةالنهرواسنجلمبةالعروسىانفعلاتوتستبطن

الاشياءنبضعلىعينيهأغلقعاطفةتملقالى-الايطاليةكالافلام-ساعيةوالتعذيب(لتشويه

الرقطاءوالايامالعاريالزمننبشمنالشعرهيلاالقصيدةجاءتوبذلك،بالخوفوالاحساسالشفقة

فهرهذا.التقريريةالروحتسودهالخارجمنتصويرانه.!القديمالشمعرولنولاالحدلت

شعرايكونانينقصه.وتجربةايمانعنالص(درالاندفاعينقصهبسهتوحيالذيالشعرهذاانالىالاشارةمننيبدولا

الشاعرانرغم..اسمىعالمالىوط!موحاالوجودمنموقفايمثلاصبحفد،الشعراءمنالكميرلهويهـنعتجيب،عابرةمناسيات

الفرديالغنائيالنغسانويظهر.النخاسموتيبمرانيثنسهيبسرعةتفورالتيءالرغوةانهعلى،الحديثادبنافو؟شائعةظاهرة

المعين:الصوتءنيعبرحيننظماوأسلسروحاالينفهو،يطاوعهجميلةفيقصيرهالالفعلى،نجوفمانظملقد.اكبربسرعةوتنطفىء

قصيرالعمروهرانفيالشاعرانعلىتدلآلاستجابةسرعةان؟بقيفماذا..حيردوو

..مريرالزيتونطعمالاحوالكلوفي.الايمانشديدا!هاو،الموصوعاتيتصيدفقير

الحشوانعنفضلا،واحدفنيمستوىعلىليستفالقصيدظ.الفنمه-احةمنالعاجلةالتلبيةهذهليست

..الغضبىامييالكن"قولهمثل،حجمهامنكبيراقسمايستهلكمسنلعانسالطويلالا؟تظارتصفايوبلكلمل"قريمحلم"

الاخسرمعنىيكمللاالشطرينهذين!حد"التعبىالساحرةأماهينتظرنبشباكالدنجبامنبناتهـاتقئعالتي،المحافظةالشد!!ةالطبقة

تقصيناولو"الثلالات..والغابات)قولمنبعدءدمايتصلولاعمقالقصيدة1لهذهالشاعريمنحانالممكنمنوكان.اثدارهنخلاله

.غيرهعنفضلاالاسلوبمعايبلاعيتناالقصيدةويمكن،بلوغهاالىالسعيدونالحياةانتظارمأساةخلالهمنيرى

..النضجالىطربقهافي.قصيدة"لمتعبين1(لرفاقالىعودة"لحياةعرضاوتصبحالفرديطارها1ءنالقصيدةتخرجانايضا

انفرتعل!،"يحونكانكلنا":سلبيدفاع،خياقتمحلىعتابهذه،الشباكفيامرأةعلىتسيطرالتيالتأملروجلكن،جيل

ظاطاقتهمفييعدلمانهدرجةالىالمتعصبينارفاؤوباأنبالنسبرموزءـ،حتى،عاديةفقيرةجاءتولذلكالقصيمدةمنمفقودةالروح

ان؟لموضوع.الذاتيةمنتبرألمانهافيهاالضعفمصدر.يحاكمواوومكن.والقارىءالكلالبمتناولمنقريبةواستعاداتهاتشابيههااو

الشجربهفان،احرىوبعبارة،الفنانذاتيةع!ينفصلانيجبان!ا"الخدورد،العودرمان"آلتعبيراتهذءامثالعننقولان

لان،شخصيةظلالايةفيهليستموضوعيبشكلتعالجانيجبذلكومع.للاثارةاوللذةتصلحتعدلممهترئةمبتذلةتعبيرات

-75الصفحةعل!التتمة-.عديهايعتمدمنيوجديزاللا
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علىحسححإلانهـس!افىاتصقص!بد؟يالافدثسعرلهلجتقدبمنش!رمنهنائوحوتفكيرايرمبمف!ما!الفصاثدلد!

ا!فكار!ثمن.المناءفيقكارو!9وهذا.زاوولمنوالعالم-سسسي8الصغةمنأ!قى-

توترااو-الباسطعبدقصيدةفيكما-خفياوتوترا،والصور

استعملأدلكبعدوهملاثم-الشررفالطيب-قصيدةفيكماظاهراوضعفالقارىءعلىغمضالفنانبششصيةارتبطاداالفنيا!*لر

لباوالفولكلوراستخدماوالصورالىلج!اوا!ساطيرالشاعرطحزاذها،المتماسكبنا؟هاالقصي!هذهفيالجيدومن.أثره

كلالسكطاوحدشاشعرااحساسهالادبقدموسواء.التقريرالى
......سليمةلغنهااىالقولالىحاجةو!،بعضهاعن"خوالدة.ؤكونزلمك(و

ءستوىالى،الارمةمشنوىالىالقصيدةترتفعا!المهم.زرريااوفكرإصاافقاالشر،فالطيبقصيدةفينستشرف:"المو!ومور"

نبذالىثثوةهيانما،لننجريددعوةليستوهذء.الانسان...3.......!

الشعان.الذاتةالحوادثنرالى،المحدهتنذالى،الحزئماتمصذكلهالروحعطشىيقذفاله.م!مفةحصبهوساعريه،واسعا

.........الافراد/ضورانيستطيعانهكما،وعدقيبجراةالاولىالجملة

-ء،والااعهـاقهافيوغورلالنفسىتعميق،الابدعلىاطلاله،للروحاغناء.......

أنقرأالهىالتعرهذا.وثموةهمودلقهـحعدابهميعطيا،التال!جمن

..ملاذعنالمجهولتفتقلوفرءا

:عرقو!الواحمدقص!دةمنمقاطعاستمعوا
...ا!مهاتف!لوبمنالمجبولدفئهفي،جضحننا

المرلقناصعكنزاوحدتلشنيرا
،.......سباتلمحييومينيمضمنا

الصغارأ!..لدىملءأحمله.
..ءالارقجزالرمنوا!دون!نحن

ارهادفرحة،ثيابا،دجم!الغسقفيتد!مفحمكراتاحداقنا

الخ....الطريقفياللهشررايت!بماياجضفىكضوقثؤبوبانسانهاوفب

الكلاممستوىعنيرتفعهل.قصدكيرعنانتقيتهالمقطعهذا...والعر!الدموعو.بنضح

س!صخقهلنثراكتتلوترى؟موهوىودرمثقفدرلانسانالعادى.....س.
.000000بعفويةومنبثقةمدروسة(لصور.ومكابدهصد!ديهسعردلك

الخطيثة:بقول"2ءاقذعر))نذكرهل؟الادابمحلةمنصفحمة...-..

سلفه"وطوبلصعبالثعر".في؟لنهاعرتعبتنج!بؤنطلىالهاعلىابلمماواحدادط!ي

ففيتسعفهلاالغشةكانتوار.خطتهحسبوالسيرتنظيمه
الشعراصبجلقد.النشرعلىالجراةتعليلفياحتادانني

فيمعنىبدونكلامالخكنزالطونحن.الا!افيتراث!ارةتحضئالونشانيا!ميا"و"نسننقرفريد))ضلطتانالقصيدة

ويتعدىويت!لهالقاوىءيغر!طوفاناث!عران!الاجانا!يبتصحيحالناقدمهمةأ!حتاذافيما.ادريوهـءف."ولولىضا

..الجماليةالمناقش!اتحدودفيتدورزالتهاأمالملغويةالاخطاء

المقطسعيفتر!بماذا؟هذاكلمننحنفأين.ووعيهالناقدثقافة

؟"حواببكلاطصرطيرريتني)1"الاطرشفريداغنيةعنالسابق؟والفكرية

نا؟تخاذوهاتهاتنفضلمامةعلةانهاام؟الشعراءعلةهيهلهـهـضرةتذ"رنيولذااـدريل!ت".لمحاديرأطفمال))

ن"قرببمستوىالقصائدهع!اغلبعنهتفصحالذيالثقافيالمستوىاما"..اصيحقبريقاعمن)ءلاسبابقصيدةلمطلعالبخاري

الذيوعيناهوهذاليس.والنواعوالعدالربابةمنقريب،ا!لى.فغاددةالقصيدةبقية

شيء0كلنخسرننا5أوالسباتعلىنتمردأناما.ناللبيجوزلانثراكتمابته!نمااناساكىعلىالقصائداحاكماننى

صبحيالدينمحييدمشقانماونثربةشعريةافكاراهناكانيعنيلاوهذا.نتهر(يكتبان

مكاديمثديفابكهجنحيهأحرقالذيفالكناريامكاديإلىرلسألهة

ش!بابهتبكيانلغاباتكقلالهجير

أغترابهترثىانالريحلضيولفىالحلموفيفكنتوللذي-2الصفحةمنالتنفمة-

مكادىوتبكيه،تحييهاناحداقه
..

لآقهأعملفيالدفءومثير

.بلاديمنعربىطير!هوهوىيغنيكهامالذيالكناريرأعنشى.ء--حاابحرالذىالكنارى

بمجادأتغميسلالحرفحملاشواقهألجبينمس!وم،الخلجة

البواديمنيحميهمرفأ،ظلايلقاكعلهاتمسطماتأهـبرولبىن5

أحزلن.أال!ارك!أفرلقماأدحى
ألسمراارضكفييعرسهأومصىالسعيرئفح.......

ودادعربونبكلمهيعبعىلمطارالأمنياتعريضقلبا6صاما

مكاديياوسلاما،حبايزهركلهمكاديعيئيكيلثمأنقبلوصلا3،ولحنافصروهـ-،

إعذبأقيمارهمنتمحممعلاسوف

قمهالسمرلءالقمةفوقكان*الرز--ن

الحزينالحبطائرتتصبىيامكاديوداعلحتى.بقللمالاغنيات:رهيفمازورودت

.ـ.....ل!اغرالارضفيكانسمىهـأءقمهالافحمعلاذصارر-ز بكلمهيمبسلم،لهمارلمصى

كخوريخل!دمش!غريباعنهماومضىالاز-نمرخافتدور

س"
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.هللو!ه!5!ههي15

-أصد!يمىكالمحرلجرس!عىسواص،صرحه.5!كالوجةاحدنكيسرتالحرل!
سمالاشرها.،الامواجم!...

منحر5

ولساد،زبدافتناثرت

ثباتاأبقىأننالقاف!الىالسطورفمطالضما!أعماق
.-!تالص!

اذا،متنااذا؟ماذاماسفحت،جرحىأختياالمديد.ألافقوتنصت

هـ،تما1!والجيلاإلجيلمادمائيسوىألدروبعلىالعبلبانا"نتيهدألى

رفاتالاتسقىالمجدارض!.ضياءأووى!نلللحزلن.للن!اولحمئه

ألارصران:قالندرل!لاًلىك!دستوالجرربالالواءسكرأر!

والسحال!الحصدة

هذل،ألجدبهذأقلبمنعنكأسال؟انتمنالمح!،لبعلىفصسشفيق

!الحياةأنتظر...الموت!الابرياءعفو،الجرحعفووسادانحطمتالموجة

لم*الارضهذهفكأن..... لصا!ا!أعمالصم!ل

.صمي

توسوداءياصرخةالشقاءفيبمثلكلفرشالبعيداللجويقهقه

!ذألاالمىءلىسعنىلمالشعصهذاوكأنالصخورفوق
....تحطمت

صورتانلاتعتبى-الفداءكبشكلهيكلقد...زبداوتناثرت!

عبلبالبقفركعيناي*مصيريادنالكفاحرسم
اهـللش!صدروتدق

الجذونخرفيورأيتالرجاءشفقتنكريلافتوررل!لأ!ابصاج!

رطمالماصصلاحدائقاعنديلأفقيفييموح،وهذه،تموت ..هدي

الرمللللىخفوهويتدميفىلا!لىأفي-الشعورمرنحة كلمى

-.المحيط!وثشه ويعيد.

شرابلولاغديرف!غبياوسميني،شعبيالبثورمع،العشيمع

الهجيرفينضربسنظل-أواكفري،كا.منصييوميللرأسياالصلابوأذا

الصلاباالصمنقارعأليارديه،ممانشتللهديرعبرنثارةت

المأعلىالضلوعنطويالجحيمقاعفيألقيه*

وصاباغصصانرتوي،سيشيلالمجديضيعفلنالمحيطقلب"منكالموج

دقماخرللص!رأسيدق
وهـانتاريحلانكذبلاتظلميهغديودعييملولالايمستريح

با1حرمحاجرنايزرعقصياوهملبدأولويبقىكالليل،وكالضحى

للصباحنرنوسنظلالحياةلسنعطيهأناالظاءئينزحنكالموج

وأتقى7أسمىغدألى
...لالاندقوللخلاصسخيايرجعهماوسوفاخرلموت

و..جيل

سلممانالعسعى!صي..

يلعىالظلملنارحطبا

يصدرالذي"مؤرقةرسائل"ديوانمنللصخورلارثىأنيالنجوميغزوومزور5

ليروت-الادا!دارءنالشصهذاماتاالمحرأنتظن.يشقىبالحرفوشاعر5

...هديجذور..نحقكالوج

منساخرةوتطل!نبقىالارضمثل..(لادض

!*ع!ه
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!ص،-!-+إ4يز:-ب-007-،!ف!

،!هط!3-:؟.9ء-

لحبما،ه!ا+!دزر!د-.حغ!-!ا،جيهد7،ت!!

تر.كألىد+!ء؟ب.!ش!،+،-فئ7-"ء!-ول.بم.+!.تعر-صص"،س-صص، +ش++؟دلآبخنثنم!-؟!مبه!2لم03.كأ؟--/غ"!خ.++!حبم!.9فيص?"-
.ط--،.-!++أ!--لأ+-.،:!!+.ا.يك!!ممد..بر.ا.صء-

!-كا+ثر!.،د*+،-،ت!؟+آ+!.9-

لا"!ه!دفي!؟؟ب*ت!ا+؟؟+خ!!ا07

،.؟ود؟تخ!حلوأإ،!..لا!اج+(جمس

ئرغ+!ط،!ح!-ى!-ةاكأ!لأغ--7!9،كأ*-ب!ل!+".*عش-،م

وو!بر-!د.""بز!؟!؟تر؟م؟"!*لأ!بماؤح!-ا+ومتوشه!اوونقم!ع!

ث:،لاقي/ء.ء-.ء.72!.+حم!خبمإ.فيا.3!طثرءت6لم!..+د-..ي!أ:و!..!.؟.+

7"!بئ"7!!لم؟؟!؟-!،ءأ+س؟!1!أ؟عث!*أءنههمه!بر

7!ع3!يخ!!ء!:غ-."-بر--*37.؟ي!ظج!يلأ!*".

-شأ!!كلحس؟خ!ئح!كأ!ف!كر+ز-+-جمة،في!!

+"ا؟-؟!-!شبى--7ا؟7-.ا!لا++-؟-03/-كا؟*!+-ا!-؟--

.اعمالمنيزاولونماونزاولمعهمونسمر!م"الاولالسؤال"

والر.بفهقى،والوطئيةالشعب!بةالبيعاتتلكمنالمختلفةالحيواتوهدهلكيص1،المختدةومراحلهاحياتكمقصةفىيكونانلطبيعي1صن

صورمنكثيراانفيريبولا،استطعتمامنهترويتينبوعاكانتمنلمراحل1واقالمحياهذهتاقي!بمدىيتصلماخهاص"،لمتعة1والفائدةمن

وجدانن،اعماقفيترسبتقدوشضو!،1واحداثهاالحيواتتلك...4-الادرانتا-م

ء-دأارسموول،اقاصيصمناكبفيمااستعينهنيمدداكانتوانها"الجواب".

وابطال.مناظر

.-...وهذا،حققهذا:اذتاجهعن41داتنفصللاالهـاتبجياةاناما-

ظولق!هـب!ىلىالدينلاذطلدوسمتللتفمصمورنفحةولئكلععالومستهماوليالقصمع!مةالرجلهواىر:قبلنامنقالالآجه،كماهوالكاتباىنقولاىلنا.طبيعي

.....صح!عهاعلىالقضيةهذهولكن.الرجلهوانالاسلوباو،اسلوبه

اها،صاعناتسألوهد"سعادةدرب"الىيخطوهدا،مواطنهموايضاحتفصببلالىتحتابم

تطلبوتلك"العا!ية"حيفيبيتهيطرقوذلك"شمسعين"من

القرية!ساحةبهاليبلغالقطاروظروفهبمحهايعيئشات!بيئتمههي،ظاهرةلهاناحيةالكاتبحياة

الكاتبلحياةباطنةناحيةوهئاك.يشغلهالذيوعملهبهتحيطالتي

ال!نى،اد-ضةزاص*ة،حصاز!م!الظاهرةلالناحعةشعلقف!ماهدأ-...1001*
"لا...........الباطنةلناحية1وهذء،لزدلمانحطرالظاهرءلحياهللكعنتدللا

والافقالنفسيالمزاجبها،بيأعنيالماحاطتئتعل!بظرويافلناحهلتيبخبهاسشامامجتهمتينالئاحيتينكلتاومن،(لفريوافقهالنفسيالكلالبمراجهي

وما،!يعلب"طبعتماتصويرادقيصورانتاجيانفاذى،الفكري.الكاتبتاج1يتكون

.تفكيرياليهيسكنفيالحماةتلكاثرتمدىي1الىابين،حياتيالىالتفتانافاذا

تح!(واء،والاتزانالهـدوءالىاميلجملتهافيقصصيكانتلقدفيوالباطنةالظاهرةحيلاليعورنقلتقدوج!تعي،الادبيانتاجي

ومبم--،خ!رمنمانيةالافالنؤساعماقمئيماؤستخلصانب!!ة.يزيد؟وقرنثلثخلالليظهرتالننيالكبصفحات

.."الموسكي"بينيقع؟لذيالحيوهو"سعادة"ثربفيولدتلقد

الاكأه(عيالسلوكمييبدوقدماتردانجاهدةتحاولكماومسالم!لثعية،فياميلارحمهوهذا،القاهرةمدينةمن"الخلقباب"و-

ألحظ،متألصلةجمالاجبهقسواوع!ىلىضرافتطرلمدفلحرجموحفيلىقصعصعيمنوالتجاربالصناعحافلوهو،والفاتالطوائفمناشتاظيجمع/

.الموالاةمنلونالىاجنحكنتولعلي،الغلبةلهدانتقوياءامانيوالاوالعاداتالتقاليدمختلفتتوهحوفيه،صنفكلمنالحرفوارباب

والعنف!باكطاولىوالارزاءاتهوير!الىاجئحكما،افيريللضعفوقد.المدإ-ةفيالمصريةشخصببتنافيهاتتبلورالتيوالخصائص

.واد!لاءاختلط،الصباعهدمنوجانبالطفولةعهدمنالحيهذافياندمجت

،(لمجاورةالدكأكيناصحابواعامل،الحارة(ولادوالاعب،باهله

عمدتواني،قصدادلكالىقصدالينفسيعناعرفلاوانيشخصياتعلىعينيوتقعمساء،صباح(لاهليناحاديثالىستمع1و

منصورتومااحداثمنءتبتفيمالهمهدتواني،عمدااليهوفتهها،العجبالطريرفونجها،الألوفالعاديفيها،واحداث

بالتحليلانشاجيتةاولواحيناذنقادلاحظهماهوذلكولكن.أشخاص.المبكياتالمضح!إت

!صايوالى،ا"دلأحظلةهذهفيالهمدقهدىالريولستو(لتفسيرمابكلريرفيةحياةفعشنا"شمسعينضاحية"الىانتقلناثم

مىو"(9اططلنفسينكليطحىلامنوالكنىماتيلانةلقصعصعيةتنطب!لمحلملعلىالتفممصرحينسكن"القاهرة"الىعدناذلكوبعد..0ونظماوضاعمنللريف

....العلماءمنفئاتالعهدذلكفييقطئهكان،وطنيحيوهو"العلمية"

.الفكريالتي،البشرية(لنماذجفيطادعهلهوكان،الجاهوذوىوالموظفين

يم،الادريانتاجعلىالصكدفىكلصادقةالملاحظةتلككانتفاذاالاجازاتفيهلنقضيالريفالىنقصدكناذلكاثناءوفي.بهايموبم

.الانتهاجذلكؤيالباطنمةحيانيتاثيرمدىعلىفيهشكلادليلفانهانختلطانلنايلذ،اكلوفةحياتهمالفلاحينمعنحياوهئالك،(لصيفية
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الوآصحةالمحليةبالمصبغةالفخرةتلكفيالقصحصيالادد!اتعولهذا"الثانيالش؟ال"

الصبغةتلكءلى/بكوىمااحرصالقصماصفكألى،الوصوحفيالمغرقةألفلءان:"والمصريمالقصةفيدراسا.ت"م5ءحاوفي!لمتم-

ماكلمتلمسا،الممريا&جعخمعفيوالمعا!مالسيا!طاظهر!!زالةك!بمالهلي!-ح!رصالأاليحدينةيةالمصمرلىلمزصةتت-ختهصرلاا-جملاهذل

اكسا؟م!،اووإكأالاورصماء(صءنجبارنحو"ن،اقايرةاتلكيلوععلىيعيف--رايليوورححدوا،الشودء!لدصاور-.!!د!االذيقالمهخنضرمينصنأمثالى

ظراررفرويارمربربئارو؟ةؤئيربوروكلا،(لمعار!ةالمء!روةلاطءخ1و.الصادقفهـجرهلمنالضوء

.والاوضىاعوالتقاليدالعمادات1تظبعووان،المولدهلىاتعاصسرواان-!سيدييالكماتيحولقد

قاوالاضحةالسطس"نير!للبمربرمداكالق!حةادباىفير،بولا،حة.رويحي،فوزيوحسين،لاشينطهاهوم!ءودمححاولاتكثبعن

النهض!اخلكالدعاءةكانولكنه.الر-،لىفيوالر.وح،العاطفةفي..تهيمهورومحهمد،محهـمودوحسيحن،طلببهماتوزكيئ

العالميةبا،دابال!هـيرثالعربيادبئاوصاتالتيةالجديدالقصص!بة؟ولات.المحلوهذدالمرصلمةهذهقص-ةالىهـكمنتمعهل

(مبد.بعدويبشر،التفا؟لالىيدممونطاقعلى"ادجواب"

(،الثالثالس!ال"
،احرىةجديدبمواليداقترنالحديذة"المصرية"القصةمولدان

الىالانتاجكثوقاصتيمورمحهـمود:النقاداحدعنكمقيال-.......

والعقليةوالسياسيةوالاؤخصاديةالاجتماعيةحياتنامراؤ!شملت

فلنياعملالكئرة1هذهلننلصادفانللثلاالانسانولكنالغزارةحد.
..اهداكه-"لمحيالمتثسابهة5الجديدالموال!هده..لسواء1علىوالاربية

الغزارةانتصتقدونالاثمأالنهقدىالحكمهذا!ىرألكمما.ناضحا

..-الرايفيالوعييقظةهو،واحدمنبععنكلهاصدرت،الكبرى

الفني؟العملمسهتوىعاىعموماتجشالانتهاج.
دو."مصر"بكلمةالعام

"الجواب"
ضانعة،والسماتالمعالمواضحةغيرالمصريةالشخصيةكانتلقد

الناؤهـالسمحصاحبكعنورضىصاحبيلمأعنكاللهرضى-

للنقدماغيراحكاموللمجاملات.مجاملةتحيةالاقولهليس.الكريمالششلمصيةتقويمالىالافكارة،تجهت،اجمبيةوشبهاجبيةتياراتبين

.ا!كاممنثمومن..الحياةفيوطاقاتهاقواهاءنوالتئصف،وابرازهاالمصرية

تقاسبل،بكميتهاتقاسلاانهامعتقديففيالانتاجغزارةوأما:كلصانقوتوهجت"مصوب!ك"و"المصريةالجامعة"شدفا

صرورة،اوتهـلفوليدةا!نتاجغزارةكالتفاذا.اليهاالدوافعباعتبارإلى..واخخريد،و(لاضظلى""ريالمهالو"ن"و"الممريةالامة)ء

خى(يننوض*نتاجفان،فنيةوغيرطيبعيةلمجبرحوافزوليدةكانتاوصبعتمهلهتكوىواى.برتصلمقانيوشكطابععلىدلألاتءتذلكيمر

ويلال!فالى.للضعف.عاموجءلىالمصريالمجتمعفيالخاصة

يبعث،الخماطروعفو،القريرحةفيضمنالغزارةكانتاذاوامافيرمنلى(خلاصتلب!هاالموطنةالقوىكانت،المرصاةهذهوفي

اسه!نجابرقىوكانت،استكراهولافيهلاتك!فطبيعيفنيباثعو!"بر،ووادجاهلللأتمهخدا،روكلغل1الاحئخطظردعاىوتعمل،الاستعمار

الحلاتلكفيالغزارةفان،تمويهولافيهاز!فلامخلصةصجة.والتثمروالتصيمالانشاءوجهةالوطني

.واعجازوروعةقوةفيهامباركةغزارةالشرظهداوعاىمناكاشئةاتجهانالفكريالصراعذلمكمنالادبنمبوىن

اللغةفي،والحديفالقديمفي،والغربالشروفي،الادباءوبينادببخقتناديارتج!؟لتجديديةالدلكلوةلمكاالا-خجابةالىدبينالمط

وبلغت،الفئيةاعمالهمنواحيتعددتمن،اللغاتمنغيرهاوفيالعربيةقضاطارفي،مصروخصمائعى،مصريةمشاعرعنيعبرمصري

العمةمكانعنيتزحزحوالمكتبوافيمأو!*،عداالمئتينمؤلفاتهم.الغربادبفيتجاربهااستقرتطالتيالعنيةالاسسعلى

.ويلارتئانوالتجويدالنضجفياطارهفيا!بالفنيصصعواانيوممذالكبادالادباءحاولولقد

امثلةبرررسهذاقونيعلىالتدليل(لىبحاجةاظننيوما"ا!؟خط"فعلكما،ايهاوما"المقامات"اطار،ا،وروث(لعربي

وتممعيل.تدليلالىيحتآحانمناوضعفببهفلامر،نماذجوتعداد"ابراهيمصإفظ"فعلوكما"هشامبنعيسىحديث"-في

الرابم"السؤال"الش!وبوصففيالحديتالفنيالقصصيالاط؟لىارعرفالذي

المعروفة:الادبيةالىتيارأتبينمعهيئمهـكانبلادنافيكلالبلكل-،العميقةومناز!االبشريةالنفستحليلوفيالحياةواقعتصويروفي

ف!يهتضعونالريالكانقمأ.والواقعيةوالروعاتكيةكالكلاسيكيةوكانت،العصريالفنيمظهرهافيالمصريةالقصةبواكيربدتوهنا

؟لتيارات1هذهنجيناذ!أجمكنىالذيهيكلحسينمحمدللدكتور"ز،ضب"قصةالبواكبرهذهاولى

"الجواب"."فلاحمصري"اسملهمتخذاصجمنذاكنشرها

فيهرتحبس،جدر(ناربعةلهوئيامذصباتبئىانالصعبمنالصسديالطابموتجلى،9191سنةالوطنيةمصرئورةاتقدتولما

وئزوعهمزاجهطوعالمذاهبآفاقمنيحلقطليقفالكاتب...كلاصباالحدرخ!ةالفنيةالقصة(دبشرع،الحي!اةهـا-يامختادطفيمتالقا

وقلما،العمرمراصلطبحسب-وضطوركذلكوالكلالب،!ياتهوملأبساتتللظوالتحليلوالتصورربالوصففيتناول،الطابعلذلكيستجيب

فيهاتتأصبم،الرومانسيةالىأميلفنهبوابهر!لانت(لاكاتبنشأبظهورهاوظهرتالثورةصنعتالتيالاصيلةالشعبيةالشخصيات

هذ.فيالكتادطواكثر.والشبابالهوىغحلامءليهاوتئعكس،العاطفةفىت!-كانتفكول،اعتارهابهاواستردت،وجودهامنهااس!عمدتو

..يشعرونلاكائواوانشعراءالس!نمنالمرحلة،التش!ريعفياهـلطاتمصدرهيالامةمجموعمنالوطنيةالشخصيات

لي-وكان،مغرقاروما!سيانشأتانيإذكريخصئيوفيمامنالقصاصالاديبيتناولهفيماالسلطاتم!رررايضاهيكانت

امضانىفوبطاقرأهحبناليومكنتوان،!ثورشعر-بلاوا!بة-.وصورموضوعات
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"؟لجواب"الرومانسيةالنزعةبتلكعهدييطلولم.!.والاشفافىالرثاءلهاستشعر

لهافتلافررتا!كبكأالغربا!ئمادجسمجم!نهماعلىاولانتكلمالىؤانقلت،تعبيرىوعلى.نفبيريعلىوسلطا.هاوغلوائهااعراقهافي

."المجهوللداء"بقصتيببسستانها؟فنيعليملكتارنةيتلكواقميةا؟ةولكن،الواقعية

قصةولكل،شخصياتهاوسلوكباحداثهايحيط(طاراقصةلكلانكذلكوانها،بالقياسابعادهاالنقاديحددالتيالمذصبيةالواقعية

منيتخدانفيطليقحروالكاتب.وشحصياتاحداثمنلهارواالجدبدةالمذاهباصحابيشقكمالئفسياتدعتهاواقعيةليست

فكرتهلجومناسبا،لموضوعهملائمايراهماالقصصيةألاطارات(لوانوتتلونتتطودكالتواقعيتيانفالحق،قبلمنمساوكةتكنلمطرقا

ومنهم،التاربحيالاطارالىي!عمدمنالقصصيينومن.يعالجها(لتيفيوتشكلوتلونتطورمنعمريمراحلفيعلييطرالماطوعاوتتشكل

التنبؤي،الاطارالىيعمدمنومنهم،الاسطوريالاطارالىيعمدمنواررثرالحيويةللتجاربالاستجابةومدىوالنفسيةوالثقافةالعقل

.يكونلحوايعلىالمستقبلتخيلايلكاساملاكلههذامعانيعلى.4فهاحياالذيالمجتمعبملابسات

جودتهناصيةمنالايؤحرولاشيئايقدملاالاطاداتواختلافانتهـاجيموضوعاتفان،بسواهاكفرالذيس!بيالواقعيةباقلغوكولا

اطأرفيكلوضوععورجفربما.وفكر"هاالقصةلموضوعملاءمتهومدىا!واقعيةلب1قوفيمصبوبةجامدةتماثيلليستقصصيوشخصيات

ؤ"لقصة،الع!!اوعصرياطارفييعالجانلهاوفقوكانتاربخييروفىماالحياةالوانمنتأحذ،طل!يقةحيةكائناتولكنها،البحتة

وعنصر،طبيعيةوالفكرةانسانياالموضوعدامماالاطارنوعيضرهالاوالوعيالظاهرالوعيومن،و(يماءرمزومن،وخيالعاطفةمنلها

الفني.القصصتقويرمفيخطراالعناصراكبروالطبيعيةالانسانية!وهناكهنامن،البآطن

اصيلةطعيعيةومنكامىكأانسانيةمن"وليلةليلةالف"قصصفيماوان
ألخامسى"السؤال"

كانتوان،والارد(عالروعةفتنةمنهاواشعالخلودلهاكبالذيهو

.محالحرافياطارفي،البشريةالنماذجبتصويثرولعهمعهنهمغرفقصاصونهناك-

فان،العيونتراهبمانحدهالافيجب"الواقع"قلنااذاونحنالعلاقاتفيالمختلفةالمواقفعنبالتعب"أهتهمام!عنهمأثرواخرون

اذلوللإقعفيالحيجزن!ئهابىخئلةاوالامنهائملحياانماووفىلطلعونباإلثموؤىقو"لنعوحلاساولايهتمالذيالنوعمنقصهصكمانالنقهـادبعضصهويقولى.الانسحانية

.النقابعنهيكشفوانيصوربانالجدبرماثم؟النقديالحكمهذافيرأيكمفمصا!.لبسريةلالنماذجبتصوير

الواقعمنبنالجافهؤيناتعدلم"المجهولنداء"قصتيفيوانا؟ءدقفعنتعبرالتيوالاضرىالنموذجتطورالتيالقصةفي-رأيكم

الوجدانفييعتملالذيالواقعوجانب،المشهودالواقعجانب:الحي

الحبموضوعوهو،القصةلموضوعالاوؤقوجدتولكني،الانسعاني"الجواب"

لهاتخذان-"الرومانسيالحب"سميتهشستوان،الصوفي

وبذلك.السلوكفيالطرافةجواوالخرامةاوالأسطورةمناطاراالانساسشةالعلاقاتمواقفبينبالفصلالقولعلىاوافقلا

.بالصورةالاطارربزهواو،باطارهاالصورةتزهوانابتغيت،البشريللنموذججوانبالاالمواقففلي!ست،البشريةوالنماذج

اك!خصيةفىيالنمطيالنوعمنعموماقصصيفماذجانملاحظةاماعلىتحكمانوهيهات،المواقفمنمجموعةالاالبن!ريالنموذجوليس

له،هلا1ارانيلاحدآلىالظنحسمنفيمسرفةملاحظةفهي،اكابتةشخمينلامواقفمجموعةالانتماجهذاكاناذاقصصيعملكأنهانتاج

بفني.وعجبيغروريمنركنمهماانفالحق.مواقفلهليساخرسجامدانموذجاكاناذااو،وراءها

وجبابرةالفكرعبافرةألايحسشهلاالقصةفيالنمطيالنوعلاهـازءانمتدا!ءانعنصران(!يئالاتالعلاقاتفيوالمواقفالنماذج

شصخصياتذواتانماطاتركواالذينا)حعماليقاولئكمناناواين،دبا

"ها"لمت"و،سرؤانتسى-"دونكثوتو"،موليير"ترتوف"مثل،ثابتة.الاحردوىالفنيالقصصفيلاحدهماحياةلا

متولىعلم:المساكينبمواطنيفبئلاءابارياناستطيعفهلشكسيبر..اهتمامبمزيداووضوحبرقوةالعنصربناحديغلبولربما

..افنديورجبشلبيوالحاجتلويناونماذجهشخصياتهتلوينالىفنهفييميلقدالكاتباناعني

وقتوعضسننتطرالقصصيةنهضتنامطالعفيونحناثنااظنباهتمامهيوثرمنالكتابومن.عيانايريكهالكانهحتى..فاقعا

للحياةاستجابتنافينسمموانقبلوتعبيريرةتصويريةتجهربفي.تهوىكماالنماذجتمثللكتاركا،قصصهفييطرحهاالتيالفكرة

الفوعالنمطيفي!لمشاركةيؤهلناالذيالمستوىالىفنياسلوبعلىالعنايةف-لفييتالاخرعلىالعنصريناحدتغلبفيوالعبرة

الزير.القعصمنالفنيةادونزكونبانالعبرةوانما،با!قفالعنايةاوبالنموزج

السابع"لسؤال2"

الادلهىانتكاحهممحهفلالهذيكتدالنابينلامنانكغفيشكلاالعئصرينبينالتوفيقفيمتحققةاو،داكاوالعنصرهدافيمتحققة

!...سواءعلىجميعا

لكىالفرصمةهذهتهزونحن.حهـداثه1ووصررهالتاريخبموضوت

..والفنانالعالمبينالهتاريخقضيةمعكمنثير"السادسالسؤال"

العقضهية؟هذءفيرأيكمف!ما

الديدولعكماالكض!ونلاح!،النماذجعنالكحديثبمهنهاسبة

"الحوا!"
رر.سلوكهابمرموعتوجدلاقدالتيالغريبةالنماذجبعهضبتقديم

اما...التاريحمنمنهماكلموقففيوالفنانالعا"بينن..ع"
ويسرطالصحيحويلتمسىالحقيطلبالذيالمؤرخذلكفى،والعالملاحظواكما،،المجهـولنداء"فيمثلارأيناكما-الواتعفيوتفكيرها

صادفتهقن،وبراهينوادلةاسانيدمنيستطيعهبمامستعيناالواقعالتيالثا!اك+!خصيةذيالنمطيئلمالنوععموكلاشالقصصيةنماذجكمان

بالوصف،بخنفيوانما..واقتداراثوةيقتحمهالاازاءهاوقفعقبة.كبيرحدالىالخاصةوعلاداتهالوازمهاولهاكيراتتغحرلا

عوئا.اللهويسال؟اللاحظتينهاتينفيرأيكمما
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فيافكارقيتجسيدمنغاي!تيتحقيقفيفنيا!فقتقدانااكونانف!أمااحداثالىينظرالذبمااننخيلالمفكرالكاتبدلكفهوالفنانواما

نحنوما.النقادالسادةمنلمغيربم!فيهالقولا.نركمافذلك،فصصي،اجت!ماعيةومشاوود،أنسانيةظواهرانهابلىوشخصياتهالتاريخ

القرابين،بالوانالفنسماءالىيتزلفونعبادالاالقصصيأنناجناميمنعونالىيفتقرلاايحابتمثلابواطنهافيماينمثلانحقهمن

نسألمعييدفيفارفع.السماءقربانهمنهتتقبلمنمناوالمحظوظ..التاريخواقع

.قربانمنقممتلما!لقبولبئبتة!حانالفنملائكةالثغواتيرسدبماالتاريخعليهيضنان4يعنبلاالفنانالكاتبان

التاسع"السهؤال"ويرفرض،توحه(لتاريخعلىصهيضقهو،الشخصياتاوالمواقففي

الشيد-يدةعنايتكميلاحظونالضكمالقصصياننلجخميتابعونالذين-مسعمنواحدأتبابطالالثغرأتليسدلالضبويشحد"زاجهعليه

الذيالتبريروما؟لظركمفيالملاحظةهذدءحدكتمدىفما.بللاسلوبالتاريحمتاهةميالخفيةالمظلمةالجوانب؟نبثقلا،رالاستيحاءالوهم

.....لا:0000003مناذعاتفيوالانصافبالعدليصكمقاضالمؤرخالعالمان..نسضفيان
لك!د(يدهالهعنايهانعهلىتوالهـعوتانم.العهنايههددوراءالهتعتعدون

وتزيدهوحيويتهحركتهفيالقصدمحسؤ!العمهلبسلطهـةءلمىتجنىبالاسلوب.والقريبالبعيدالامس

الحوية؟تمنحهانمنبد!سوداللاتنفطص!ماوفر،لل!ماررغانسانيمعصرالكاتبوالفنان

تناولفيوالفنانالعالمبينتختلفقالوسائلثمومن،الاحداثو

"الجواب"نظريةومن،واسنادمنطقمنوسلاللهللعالم.الفاريخيةالموضوعات

ولعلكرأسماله،لانه،عنايةاشدبهمعنيوهو،اساوبكلأنبلمكل-التمويرلآوروعالضءيلوقوةالشعوررهافةمنوسائلهو!لفنان،وشاهد

وتناسقاللفظوسلامةالعبارةبتجو،بعنايتيبالاسلوببعنايىتقصدالشخ!ياتتقويرمفي(لانسانيةالعواملوملاحظةالباطنالوعيتيحاءبالى

تعبيريةوسيلة،الفكرةلابلاغو!يلةالاساوباناعتقاديوفي،العمل.الاهـهـاثوتكوين

فبموالجزالةالقوةلهاتوافركما،والجمالالجاذبيةلهاتوافرانلابدفمدار،يسيراالاالوقائعفيلان!ختلفالمؤرصينكب3نرىلذلك

واللطف،الرقةمواطنفيوالذطفوالمرقة،والجزالةالقوةمواطنالفنانونفأما،ماجرىووزنماحثتعليلهوبينهاالكبيرالاختلاف

والتشويقثيراكبعو(ملحافلايجعله(نالىاسلوبهفييهدفوالكاتبومزاجهنفسيتهوققيتنالهمن!مكلاة:نتادلمكأيموضوعءلىذلأقوااذا

.الاق!ىو.وفنه

للادبالعاليةالمستوباتفيهوالقصصياللونانذلكالىاضف"الثامنالسوال"

استجابته!مافيالانسافيةالمشاعرقبلي!رفيعةواداةجميلاف!ناباعتباره!راي!الى،أى.!ا!وةتحهملحكايةالاليستالقصةانيقولون

.للجاةالاف!كاروما؟افدكاركمعنالمضخل!ةبحهـكاياتهلملعبرةق!كاص!متعتبرون

وروعهـة،الاداءوبلاغة،التعييرلسمومظهراالقعةلانكونقلماذاوالى؟قهحصعكمطريقعنوالارتثلتوكحيش!هاالىق،!ميوتال:بلرز-جةل

البيا!؟أالافكلرهذهتجهيدفي4القصهفىنطاوعحممدىاي

الغني،القصصياكئرهااللغاتمختلففيالكبرىالادبيةالاعمالان-"ا!جواب"

!سبيرالانجليزيةففي.لغاتهافيللب!لاغةالارؤىالمظهريعدغلبها9ويريكان!ت!عالذيهوالوصفبهذاالجديراله(تبانفيلاشك

الجاحظالعرب!بةوفي،وبلزاكفرافسىاناتولا!رنسيةوفي،وملتونالاالتبيأللو،وليس،ومزاجهوفلسفنهعقلهصورةنتاجه4في

فيوهوالارفيعفنيادبيعملمنماانهتدكلي(نولك..والمعريالمزاجو!ونادةلس!تمةوات!جاهالعقلحركةعنالنعبيرفيالضاصةطريقمنه

الرفيعة.الفنيةللبلاغةرمزلغتهصورتهفيهليجلوالقصصيالاطاررنخذكاتبالاماهوالفنانوالقصاص

رائعةولمحاتطيبةافكادبقراءة؟حيانااستمتعقارئابوصفيواني0والمزابسةوادو!فيةا!ورة

هذهفقدتهلمااسفافأراني،سقيموأسلوبمهلهلةبلغةمكتوبةولكنهاومناست!جاباتفكريةاتجاهاتمنمافيهالاتبينقصمياعرضحينواني

وسلامةاللغةجودةمنمانقصتبمقدارحظوةمنواللمحاتالافكارالانسماننبالطبعءاميمبلغعناكثفالقصصهذهفير؟ني3،اجتماعية

وجمالنغمهوحسنارننعبيراتنراقانعلىصلأفثمةفليس.الاسلوببأدقوميوليمبادنيتتمثلقصصيففي،البشريللمجصهعؤ،ميومدى

النف!س.فيثيرانطعلىالاعوانمنايرقاعهعليوكانسياسيازعيماكنتولو،4ءلياللهاعاهدومابهاحسما

ءلمىتجئى؟لاسلوبالشديىةالعنايةانعلىاوافقلاواجرنيفيقلعيبهجرىمماذلكلاستلهمتواهدافيببرنامجياتقدمان

معنىمنلاافهمانيءلى.وحيورخهنه3صرفيالقصصيالعملبساطةبساطاناشعرلالاكباجاسحينلانيذلك،القصص؟لكمخنلف

والطئقالرشمافةفاقدةالمكتابةتكونانوالحيويرةالحركةفيالبساطةقمةكض:تفما،والاحياءبال!اةوخبراتيوتج(ربيمشاءري!(طان(لا

فيكما،المكينالجزل(لاسلوبديتتجلىقدفالبساطة.والموسيقيةبشيءابتغيتوما،وملابساتظروفعليتمليهغرضابهالاتصبرماووما

عناةهناكانلاانكرذلكمعولكني.والجاحظالمقفع(بناسلوبمنزلهنفسيعيمنلاتنزلمناسباتاومبادىءاولافكارلمقالتمقصصيمن

العنايةبهاواعني،والحيويةالحركةفيالنساطةعلىتجنيبالاسلوب.الايمانبحرارةلهااشعرولاالعق!يدة

العباراتواستكراهاللفظيةالزخارفواصطناعالتكلفعاىالقائمةفيفهي،قصصيفياليهااهدفرأيننيأتيالرئيسيةالافقاراما

التكللفيكونهنا.الفنيوالادبا**،بيالنوقعنهاينبوالتيالمتنافرةالخاليطهذافيوالجمالوالخيرالقوةمواطنالىار،!طنمحاولمةجملتها

القصصي،المملميالحركةحريةمنت!قيوداوالاستكراهوالتزينوهي."الانسان":المجهولذلمكتصرفاتمنالملتبسالمشتت(لكبير

حيوية،فيهتسريولا(شراقعليهبدوفلاللاداءطمساتكونبلطوايرافيوالانحرافوالاسف!الضعفظواهرتفسيرمحاولةكذلك

منشئتحيثاسلوبيتضعانوالتهـ!ييزالتفصيلهرابعدولمكمنيدركومالالايحصىبماامرهاعلىالمغلوبةالمعقدةالبشريةالنفس

!الاهـانو!ن..ابينألوانالحياةمنزواياعلىالاضواء؟لقاءمحاولةايضاوهي.وعللاسباب

العالثر"ا!سؤال"الانسانيالضميرمحنةتتجلىحيثالمشاعروتنازعالمفارقاتلوانكابئحافلة

نااليهماأهدفاكبروان،العلياوالمتلالرخببصةالاهواءصراعفي

لادبناالفنيالمستوىفيوهلماخا!أرأيالكمانفيهشكلامما-،وتعزيةالحياةلوجهوتجميل،البشريبالطيعتبصيرقصصيفييكون

هذاوضعيةوفي،القصصبئاادبناوبخهاءح!ة،العمثرينالقرنفيالمعربي.الانساندث:المسكينلاحي

هذاالىمنكمنستمعفهل.العالميةالادابفىلنظائرهسبةباكالادبوقد،الافكارتجسيدفيالفنون؟طوعمنالقصةفنانعلىصللافولا

؟الرأي،قصصيةروائعفبمافكارهميجسدواان؟لفنيالقصصاقطاباستطاع
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الرفيع.؟لفنيللتعبيرلفة"الجواب"

دلكاللغتينبينينمارولزام،؟لصبمبويالطبيعيمجالهالغةلكلالفوميالاستعلاءتاركين،والواقعللحقيفةمخلصينصوحاءلنكن

.."اتطويم))عماقي!لتماوواولمب"ولوااكه(رج.نفسهقدرعرفامرءا(للهورحم،كنههغيرفي

تدالتذععبنرى،الأذأنتمذؤوالاذأت،نطئهرتسععليموالت،والانصحتسهوله،الفنيةمكانمتهالعصورالم!والفخلالالعربيللادب

-.العامة.والثقاؤيمةالحضارلميئلعبيرافهافيالفصحىيلقناللأبيرجمهورهوعطاء.أخذ(،واستمداداامتداد؟،وتأثر(تأتيرا؟لاصرىالغالميةبالاداب

4ا!*،"هنرىاخرىناصيةومن.المدىبعبدتطويراعاميتهفيلكف!يطورحدبتالفنيمنحاهفيالقصصيادبنافانطالع!ريالقرنفيفأما

.ا!ت!كأواضعاتوأالصيغاقيكارالىأسرعالخاصةلحيا.نناالملابسة.ونضجهتطورهاستكمالسبيلفيؤدماي!مضي،النشطة

الاس!تفادةمنبراالفصحىتجدفلا،والاداءالتعبيرفي؟يىهاتفتقرقد،"ترفه،مترؤءوقدالعالميالادبيالذوقبانخبيروانت

.ونماءثروةمنيزيدهاالذيالمددبذلكالوانهمنتزودوقد،وتفهمهالادبنقدفيوتجاربءذاهبلهسبقت

تمثلالعصريمجتمعنارطاللغويةحياتناانبصيرناورينكرولاعاىالحكماصابةبهيستطيعرفبعافنيامزاجاروحهوأشربت،الكثير

لمءبينمالهمازجروح،و؟لفص!ىالعام!بةبين؟لطويعروح،الروحتلك.ولبابهقشورهبينوالتمييز،القرائحتاج

.واكمبيراتاكلماتببادلاليهقربرتاذاالاالمنيعحصنهفيالمذوقهذاتعزوانتستطيعلن

الاسف،منشيءعلىتعتملاحظةاسحلانالالا!!نيأننررراون!وخظيراالمجتمعحقائقعنيشفعمقوفيهابغاريةنزعةلهأد!ا

.....؟.ء......والغما؟تالاهدافالىواشواقهاالانسانية

التعمير،ولمحصيح-اللغهاوضاعدمصا!نتحعاماالايابونالآتاىبعص!ان

....؟.بالنسيةا!عربيللادبالفنيالمستوىتمر!انعليكب،لوالان

بر!جم!العاميةانتقئ!رىدالىمنللجىفيعهعداليهافيصروولغثرلىحالوجة!عؤوهيمهسيقطعانهويقيي،قو؟بدءاب!أوانه.العالميةالادابفيلنظائره

.!الاستخغاففلنحذر..تذيءكلآ!ةوالات!ق!الدولية"كأالشخصلمعتانبعدوبض،صة،قريبوقتفيبعيدةمراحل

ف-سان،اليومثمارهانجعيالتيالقوميةاليقظةبفضلالعربيةللامة

عتر"الثانيالسؤال)).الحديثادبناالىالعالميالفكرانظارنلفتالعربيالوطنفياليقظةهذه

جيكأفئالادبيالعامالرأيشيغلتالنيالهلمةالادبيةالقضايلمئ-"عتنراد!اديالسبئ(ل"

حهلا.لهذهوضعهتموقد."للمهجهحمعالفن"وا،للفقالفن"قضية

أدظنتكسمج!ع!الفقللفنالفنا):المركزةارءصرةهـزه!لىا!ة.وا!ىعيةالعلبيناللغويالهتلعبيرقضيةفيبلرزموقفلكم-

(،..الالهامصحهيعالوعيصطدقادفهنانماراممطللبخهـاصةبحفهـةوا!طصاولصرا!ربيتبللكلانخلاعمته

رالصاميهة.الفصحىب!تتطويععمهليةالىيل!بارز

"الجواب))الراهنة!"باتنافيئترونوهل؟الموقفلهذاترونهاالتيأبررات،افدما
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4*!أ*ض***3***س*كلثهـ**!****كة**كي!ا**كا**كلي!ه**!الفنثيمةوتلك.النيرةالبصائرالالاتستشمفهاوخفايا!لمعيونبدث

ممما،تثمنالفنيالا"لرخلافان.للمجتمعالفنقييمةفااوقياـن،لاورن

؟،حظهالفنمننقعي،انأديةوروعةوالامانةالصدقق!بمة،القيمة

ممرريم!".للمجمتعالفن"اسميحملاو"للفنالفن"اسميحملاكانلموأء
4"عشرالثالثالسؤا،لى"

:4الحهـاههذهومتل،مترفمةحكياةتعيشم!ونإلكما"نكيرونيذكر-

::ولكننا،لمعشي1اهـخوىهذاوحيمننابعااناجهكمسكونان.لوررض

ا"فين:وصلميؤةفايزةشقيقيالىمهداة):1تصويرصدفح!اتهصنكمثيرفييضمانتماج!مانذلكمنانعكىءلمىلجد

:(...متعاقبينيومينفيتوفيا:؟لظ!لهرة1هذهتفسروتفبماذا.الشعبيةلبيئتنل

:"الجواب"

السؤاللتحديدضرورياأراءشيءالىانبه(نأجيبانقبلاحبس

جباالكونت!مقلالانكالمزفةالبيئةبينالعمليةالفواصلأنهوذلك..؟لجوابوقيميح

:،افبهـلمأتحطهمحعأميقأأوالتقهموالاختلاطالتعارفيمعنحوعلىقائمةليستالشعب!بةكأوالبث

..ءلمحي،الخاصةوالحياةالعامةالحياةفي،متنوعةكنيرة؟لافضلفأسباب

ممهصبش!--،حقلاللبسللتطعم....100.11،(نر1001اوادا

لرهـر!،غازياأيا:لاذادمريه،فيولمديطفيلسوقولممجرولمسرلطفيدقصورخل
....فياوالمنزليالتعليمفي،العمر"راحلمختلففي(والطفولةفي

الف!رىواالشعلته3صلفقاخعلكلفي،المقروءةالثقافةاو(لمسموعةالثظفةفي،النتماملةالمعاهد

-..ونواحيعالعيتىمظاهرمنناحيةكلوفيمظهر

بربرياغازسشأبا1لىذمعريةيدماتلقتنياولونلقتني،مصريةارضىفيي،سيديولدتلقد

ور!-حليفذراعاك4لثعبيحمطعلىضطوتقخت.(1الداية))ظريفةءهـالست!ط

ورلثب5عمىمقلتيكوف!؟اللهخلقأعاشر،الريفوأنحاءالمدي!نةأحماءبينوتنقلت،صميآ

:ابصتتزوروفىشبر،كلهذرنسوانا،والاعمالوالصناعاتو(4!نا!رفذويمن

وؤبيوهـ،تطفليتكبر،وأسانذةطلابا:والادبالعلماهلمنأبياصحابكانوابمنأختلط
كلأ،ءالم!فيحقلنماالىعدوت.،.....،.لا

:*وعيومصريينو!حصينريعيينجاهلويميسورينوالحارفافى

شىياتبتىلمالصبحوفي:(ـقربين:ايضاالغربيةبلوالشرقيةالعربيةالمبلادالىجاءمنمصريين

يكاصمبيو.آلطهر2يوماافهمفلم،جميعاوخ!الطتهم،جمي!اهولاءمععشت،وابعدين

-....".من؟المشاعرفيهنهماحدوبينبينييفصلممااكرفةحياتنان(لا)،ممن
عشراشلوجزىوة0.1ءوو؟لا .ة.لحيامقوما!ساررفكار

جمباكوكبافص،بهاعبدتالعيونبريشتيالشعبية؟لبيعةخصصتبئفيالادعاءشاليع!1(قىب"لى

:طيومىالنهرعلىمراصغيرالن:،يمنيءلميهوقعتوما،!يبهماخفقكلالتوحيتفاني،القصصية

:ف--الحناالموجمنوصاغقااسثبفجن:فيهاأستوحي،؟لخيالىالمحاق(لىوالاحاسيرا"ر/ياتمناطتعدي!تبل

العيوناخفرأرقتلمرفكيف:(لقهمصبةشخصياتيوفي.المفرعونياوالعربيتاريخنامنا!قبمواة!ط

ندب-ا؟وجهمابالظفووتخمنت!كوومنم،والاجنبيوالبلدجمماوالقرويالبدويبينهم،الناسمنأجناس

:!ورإت-!--،فيالنهرجرىوام:-.مختلفةءقعددةاج-ماعيةمستوياتدوو

عصياحلماالل!يلفيتجاهددموعا:لمجردوالاخنلافوالنعددالتنويعهذاالىقصللتأ!ضىوما

:الصىب،حانبثاقخلفزولولكروالجهلالعلممناو،والغنىالفقرمنالشخصياتهظاهـرلمحاظ،اءاويرلنا

:اندلياوص!بالظفروخمش،اوقد-.ء،دخيلاووطنيةوكونها،والارسىءقرامةالىضءعى-ةمناو

ثرالقليخصلث!ءلاطعاملب:مخهوالذيلجوهري1للماموضوعاطاراالالبي!مىذ!ثكل،جد*دة

،ربالسمخيناتالدموعوغير؟وهو،لثابتة1الغرائزهوالموضوعوهذا.الفقريوعمودها(لقصة

!روت!،اداالقبوروقمو،تعشياوالكوختسكنالتيالبشريةالنغسيوهـو،الاصيا"المنتى*لأت

وسسهصا5أذىعليناتهب؟.القصورحريربين

الفرأبمعنىالكونفيوتعضق؟قصصبعلىلاحظواالذيناصالراناحبفما،امرمنيمنوءكما

خفسياحسناابىؤسفي.وتعبد؟،الملاحظةبهـتهاسلمن1منمانعولا،الشعمبيةاليبئةرءضاولاكأر!لاان

الشارأيتاماوننسش؟؟الظاهرةهذهسرما:ا،تسلأ"للينمعنفسيولاسأل

هنياطفلاالنهرفيتهدهديرالبيئةانالخفيةبواعي!بأحسست(نيا!حقالجوابكانربما

:اكجومم!لتيهفيلتطفيءفتاتي:المشاعرضروبفيهاتحتدمالتيالكبرىألانسانيةالبوفقةهيالضنمعبية

رزه،ف،ألقاعدي.وتزرع:(وسععلىالنفسيةالمش!كلاتوتتجلى(لاج؟ماعيالكفاحوو-هاويتوهج

للجبالطعدالموتايهمافياكلأومقاومةالحهاةلمعركةالفس!يحةالساحةهيالثمعبيةجمئيةفالب.نطاق

:حي!-،الكونتعشقفقذوجزر04القتالاسلةبمخ"لمفوا!صطدام(اخ"لفةالتيارات

التط،لموضوعاتيالمحتبممنانهفرايت،الياطنبعقليذلكادركتلعلي

:؟لكي،الاطادذلكفيتبدووان،الغمادهذات!خوضىاننفسىفيتعتلج

لسئة:ابوابراهيممحمدالقاهرة:.و(لاشراقالتألقمجال!هايتاح

ث!"*-حعم!سعم*كللا!*،*!****!!هكلم****ممه****شونسهفاروقالقاهرة
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:اندلياوص!بالظفروخمش،اوقد-.ء،دخيلاووطنيةوكونها،والارسىءقرامةالىضءعى-ةمناو

ثرالقليخصلث!ءلاطعاملب:مخهوالذيلجوهري1للماموضوعاطاراالالبي!مىذ!ثكل،جد*دة

،ربالسمخيناتالدموعوغير؟وهو،لثابتة1الغرائزهوالموضوعوهذا.الفقريوعمودها(لقصة

!روت!،اداالقبوروقمو،تعشياوالكوختسكنالتيالبشريةالنغسيوهـو،الاصيا"المنتى*لأت

وسسهصا5أذىعليناتهب؟.القصورحريربين

الفرأبمعنىالكونفيوتعضق؟قصصبعلىلاحظواالذيناصالراناحبفما،امرمنيمنوءكما

خفسياحسناابىؤسفي.وتعبد؟،الملاحظةبهـتهاسلمن1منمانعولا،الشعمبيةاليبئةرءضاولاكأر!لاان

الشارأيتاماوننسش؟؟الظاهرةهذهسرما:ا،تسلأ"للينمعنفسيولاسأل

هنياطفلاالنهرفيتهدهديرالبيئةانالخفيةبواعي!بأحسست(نيا!حقالجوابكانربما

:اكجومم!لتيهفيلتطفيءفتاتي:المشاعرضروبفيهاتحتدمالتيالكبرىألانسانيةالبوفقةهيالضنمعبية

رزه،ف،ألقاعدي.وتزرع:(وسععلىالنفسيةالمش!كلاتوتتجلى(لاج؟ماعيالكفاحوو-هاويتوهج

للجبالطعدالموتايهمافياكلأومقاومةالحهاةلمعركةالفس!يحةالساحةهيالثمعبيةجمئيةفالب.نطاق

:حي!-،الكونتعشقفقذوجزر04القتالاسلةبمخ"لمفوا!صطدام(اخ"لفةالتيارات

التط،لموضوعاتيالمحتبممنانهفرايت،الياطنبعقليذلكادركتلعلي

:؟لكي،الاطادذلكفيتبدووان،الغمادهذات!خوضىاننفسىفيتعتلج

لسئة:ابوابراهيممحمدالقاهرة:.و(لاشراقالتألقمجال!هايتاح

ث!"*-حعم!سعم*كللا!*،*!****!!هكلم****ممه****شونسهفاروقالقاهرة
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**ء*برم!****ء*برء*ءبربرمهـ**?****ء***بر***ء?*برء**برءرو*ء*"ء!عهـممبربربزء*برء****ء?بر**!؟بر*ء**??لأ
::

*4
*"

سب.

؟.

ئر...ربس*: *- بر.** .*ك!
عونا.كمالدجىفي.قلبرب:بس :..الصماءالأسورةواللهفة-ا-

:-بالجليدالمحصنوقوالفنس

-3-أبتهالكفيدموعنماسفحناكم؟"*
وقواناشموخناطرحناكم*
...وأضعفنا...لكننارحاهـكفىأذلة.وركعنما*

...-

:-،قواتهدتقدالشمساحرقتناقد.حضوعفىحرحناعنوكشفنا*
.-*

كئيمهعاريةكالصوانالشماءوالدوحةلالكعندلسكينةوالتمسنا!*
...

في..الهىلاكتنا-ا.فلما لمر:ولارحيىلافيهاظللاررد!!

السكينه:ينموعالظللفيءوالهفى..؟...الظلآلفتآكبجمرنمالمسر:
005

الرحيحهمحاليهفيونرتعنلاق!هألىعنافلقدنداكولماذا،
....

رأوواوةو!ظلالكمنطردتنماولماذأك! هما21ختبالالعتيةالشمسضرا

:!فيهلألنارسعيرنصلىانالمجنونوسعارهابر

*2--- *****
-.-خنل!تنمانرأ* وادعيناسسرورمىسملوربان*

قوانا:هدتقدالشممسناقتأحرقد....وأضعفنا.وحدناسنمقىأنا:
*.

...صو-حتناقدوكليمةأسماقنل.،الاعماق.تنا..".* مى.مى!ولممص،
هوأنما:،دمنا،دمعناأراقتقداسشحبقهيهمهاوفينعمقنحرثهالقلب:

لأ؟..أحلامناقتارتقد..
لبدرهبالعزم:

رضانا،سكننتناهزت..كالححموانشماءدوحةفتنت*
رلانا:فهـ!وشوكاوريحاناحسكاأنشتقد..

.".صليمهثالتة"
مهرحاناوأحيتوهجاقلسنافيدطأتقد....:

ات!.ءهـقت،!لامناودل!عبتزهرولاولاطيوررحيقلالمحيهاطليالا*

.ذرأنشاوالمونسرعلىإؤثلأألصلفوأذلتال!ماءستحمالثماءالشوكيةأغصالها:

صاعففيالشمسى4وجوتصد:

***!كبرياءوتسخسر؟

ببابكءسى،اقويببابرلمثجئنا...واصعفنا***.!!ا

..".ص...سبل
سانا:بكأكوشتارفاتولنم!إلرحمظلألاأسالخرسلقىحدالروقهمهاوولفىلعمقنحرثهالقلببس

ح!قنا.منه
رضاناتعوضناولمألعزأءمناوتخطفتاء"رلمهصس"
خطاناتاهتترعنمالمانيار!وإضعفظ1...عروقنابدوررا؟

.. لمحسسويصسب"
؟-والصسودالمؤثلوألعزمالش!ماءالقوة:
العزير:عيدطكا!اهرةوالسكوتالمحجروالدمعالصوانوقساوة؟

.؟
!بم
*"
:4
*"

بم!*********،*3****3**2**،،**،***ء**ء*******ء*****برء*بر**جعم?***بربر**بر*بر******?ء******زر
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**9ل!**-****شللأ*ك!-*كلأ*3****3****ل!*ممهكل!كة*للأكلهـكا*،،*-كلأ**-*3**-*كل!*****يهـ،
كلأ /ء جمه،،لمىت!ض5نحمالم،صاص!!جمص*

--
وض!-!ملم7في**"** "*

:..مج!اششحص **-!
ك!لمحعثس!لؤ!1بق!

*،كل!*************.*+*****:-*****له

السلوكضوءوءلىالموح!يةالسردعمليةطريق-ءنلناويفسرمايضعاولالظلمحديضعها-)ك!(القصصيالكاتبعند-الملاحظةذكاء

.لقد..السلوكهـزراوتوجهتمنعداخليةنفسيةحقيقةمناكتر-الشإرجي-الذكيةالملاحظةلانذلك.الكإ.نبهذالانتاجالفنيالتقييمقائمقىفي

تش--لهكماكان،المشعبهراقطاعاتمنءبقطعاالطابوركانلكلالجوووريةالارتكازنقطةتمثل-الاصالةعلىالنقدىالمحكمناحيةمن

رههـ..يدهوراحجداضخمرجلجاء":الطويئةفه9ب.ؤكونقداكاتباموهبة:؟ولا؟لموهبةهذهتوفرمنلابد..ملكاتمنالقصاصمايملكه

..والاكؤاخالعماراتفي..والحواريالشوارعفي،ملا،نكلفيالوجودنطاقفي،الموحيةالدقيقةالحركةورصدوالملاحطةالطمل

.ويأتيرجلامكان؟لمنويجذب..والحقول؟سساتالموالمصانعفي(لقائمةفييضعانذلكبعدالناقدوعلى.للانسانوالىداخليالخارجي

نتريحقي..الشمبرو!قطعةالطابورهذاان..الطأ،ورهذاالىبهالثقأبرالرصيدكمية-الكاتبلامكانيافالفنيمالترتيبصعيدعلى-

.."السواءعلىوالوضيعةالعظيمةخصائصهكل!يها..منهلقد.المعانرللواقعالتمثلوتجربة،التكنيكيةللاصولالفهمتجربةمن

ا!ر،بىقي(رقياييمس!اص-ةمن-"ارطابور"فيا!فنيارمسان،تشيكوفانطونفنفيثراءالارصدةاكثرهيالذكيةالملاحظةكانت

ءارةفيروضع"ا!صة))خ!زةمن!خرج-ا!صرةا!و!ةأن3لارالانطلآقنقطةهي،النقادمنكثيرعندالنقديةالنظروجهةمنوكانت

سلىتلتقي(لذيالطوايالقطاعذلكيمثللاانه.."امورةا))كلعلى-الغربادبمحيطفي-التشهكوفيةالمدرسةلمنفوقالباهر

لئشج2مةا!ا؟ر2يوط!رن-ا!قصةفيارء!لهو،!ا-ادهامونفيالقصصيةالر؟يةبصفاءيبهرناانه.القصيرةالقصةمدارس

علىتنموبع!بنهاشخصيةنرىلالذلدتبعاو!حن..موهـركلوضوي،رنج!لممعقدداخليموقفمنهايتكوناتي؟لدفيقة؟لجزئياترؤية،فنه

متينموقفالىبناتنتهيبحيث،الحعثخلالمنالتجربةءدارتيكو!ل!مىهناومن..معبرةسلوكيةحركةانعكاساتفبمذلكبعد

صالكوبجوهرالىاشنئادا،سلبياوا،جطبيا.خإهالىرر!ور.الصغيرةالتفصيلاتاتب3بحق

ىف..الموجوةالدواو!بةىتأ!ر!ااوالشخصيةلهذه(لنفمسيولئنها..مايركتبكلفينتتبعهااننستطيع،الصغيرة؟لتفصيلاتهذه

فياما،القصيرةالقمةنردا!ةءديدقيالمقاي!يمسهـ!هكلح!بطمنتضخصاتهاحدى.نشيكوفيعرضعندما،خاصةبصفةتجذبنا

ي!حيطالذفياككنيكيالاطارحيثمن"صورة"فهي"الطارور"ءصلهرميا.ندرجاارلمحطةهذهتتدرجبحيث،حرجةلحظةخلال

اةلحبالمم!ةمرضةالقطاعاتمنمجموءقىهي..الموضوع!بةبأ،كالطفيالملاحظةذكاءنرىهنا...معينةنفسيةأزمةقمةالىبالشخصية

نرربطمصينةلحظةخلالمنمعروضة،ال!شريةالنماذجمنجموءلمةفيكيمائيةتجربةوكأنه،.نطوراتهوتسجيلالهزميالتدرجهذارصد

ناجيةمنبينهاتربطلاول!نها،الموقفناحيةمنالنماذجهذهبيقتمنزج،متتابعةبمراحلونمر،مختلفةمحاإيلمنتتركب:؟لمعمل

.اهـوكا.!جاهاتفيالاحثل!فالىتمحربةحلأصةعلىالنهايةفينحصلحتى،وزمفاعلالمحاليلهذهفيها

اببناني،التصميمهذامثلنطلأقفيالم-تحرضة!اعاتالقيهذهالمحاليلهيغالباالحياةمفاوقاتكانتولقد.النهلاييةنتيجتهااو

.الصورةوطبيعةارروائنالعملطبيعةيببنالفارقمع-مثيلار"ا.جدالديخناميةحركتهافبمالحياةلاندلك،تشيكوفانجطورلتجاربالمختارة

الفرلمسبمراكاتب"جوريوالاب"دوارلآفي-القصيرةال!ممصيةالتناقصذلكخلالمن،امارقةاخلالمنالالح!اتهااعمقلنالاتقدم

...محفوظنجب(امريرإكاتب"(ورقزقاق"روايةوالي،!لمزاكسصرهخطعناحياناالحي!اةمنطقيخرجحين،لالننوقعهالذيالمنير

بينهميجمعالاحياءمنقنأفرخليطبلزاكت!ا!خص-اتهناومن،الاحياءمنطقمعالحياةمنطقيصطرمعندئهذ..ارسوما

عند-نجدهالم!فرالضلميطهذاوذفس،"4فويمدامبنسيون"ل!وووو.نبعا،مجيةاومضحكةالمفارقةتكونوقد.المفارقةتحدث

المعاطيابرومحمودمحدونجده"المد!رقافى"فيروحفوظنجبببممنوقعغيرتصادمبي!نهمايحدث،افجاهيناومنطقينبينالتناقض

نا،وهناكهناالنظريلفتومما.."الطابورة)فيالنجاابو.منتطرولا

منمسرحالمقدمةفيمكانهاتحتلالتيهي(لمربرضةالانسانيئالنماذجانطونوررلةفيمج!دتلميذالنجاابوالمعاطيابومحمد

"الطابوذ"و"الزقاقي"و"ادتصبون"من!للاوان،الا!راثقصصهمنعددفي-المدرسةهذهخصائصمنفيه..تشيكوف

حبيةشمخصيةو!نهبدوجعلنه،اولديا،تجسيممظمرصا"ةور-ب!مغخلالمنولكن،الفنيةالر؟يةوصفاءالاحظةذكاء-كلهااقولولا

اإفني.ا!علشخمياتكل!سارساتالطابورفيوقفالذيالكاتب..صميمةمصريةعدسة

من.نلتقطهاانيمكنالتيالذيهةالملاحظاتاستعرضناماواذااتسدسةلمجرداوبطاثهتجد!رلمجرديقفلم،ومرهقةطويلة

ولثعوريا!قلإايرحبوهوادكاتبكلوففبربىاج،نإ،ا!فار!وراء،ويلاحظهويتاما4الشعبقبيروقفلقد..عجيبآدميطابوربمنظر

يمارسأن))يريدلالهدلكالصارملنظامهويضفعالطابورفيبرقفبان"الديفةفيفتلة"لمجموعةتبالكلبهلقدمالصرانةهذه(*)

ولمثنه."ال!لمماتمستوىغيراخرمستوىعلىالديمقراطيةتجربةبيروت،للادابدارعندمالقلالشهرفيتصدرءالتي
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.الاحياءمنمتشابهةمجموعةيمثلالبثريةهذهـالانماطمننمطهذهالديمقراطية.فياناخيرايكتشف،التجربةقلبفييعيشوهو.

وهويليهالذيالفنيبالعمللنلتقي"الطابورفي"نتركوجنمنالدكتاتورية..شيئا-الحركةفيه؟لذيتتجمدالطابورديمقراطية-

الاركانكللهتملت31قدالفنيالعملهذااننجد"المقبرةحارس))أسير،هصيرهاسيرهنافردكليجعلاللعينالطابورمنطقانه"

اتنرناالذيادطوليالقطاعذلكفيهنجد:القصبيرةللقصةالىلازمة!"اختيادهفيلهحريةلامكانفيوضعهالذيحظه

انهعنهوقلنا،والصورةالقصةبيننفرقونحنقبلمناليهقد-الحياةقطاعاتمنالحيالقطاعررلك-الطابورفيونحن

موحد.موضوعيلمنسيجالصانعةالحتوطتلكا!دادهعلىتتلاقى؟ناسخلفالاكلعلىإو،المؤخرةفيالجهودكلرغمانفسنانجد

التجربة،مدارعلىالحدثخلالمنتنموالتيالشخصيةفيهونجدوسائلهملهملانسبقونا.والامكانياتالقيممنرصيدنامثليملكونلا

معينة.موقفيةتطويرعمليةالىالمطردالنفسيالنمومعتصلحتىطابوركلفيالوصوليينان.عيرهمقبلالوصولفيالخاصة

بعدتتحولللحثارتكازكنقطةاللأ"تباليضايرقدمها(لتكبماالمشكلةانمكانهميحتلوأأنعلىدائماحريصون،تتجمداو؟لحركةف!يهفيطىء

فقيرانسانكلمتذمكلمةهي،المنطورللموقفانطلاقنقطةالىذلك!الصفوفمقدمةفي

ثالحاجة،الحرمانضغطوتثتالظروفقهراماميفطرجنومثروموخطونطامهوضعهطابورولكل،طابورمناكثرالحماةوفي

..مشروحغيروهوالئاسدؤيةفييبدوقدسلوكايسالكانالىتلتقيوجن..ارادةغيراوار(دةعناليهل!الن!كيالعيانيسيره

الىجنورهاوتنتير،المنكلةالىترمزالمحطانتخميةهوالعالعبد،؟لمجموعةهذهاعمالمنفئيعملاولفيالتقتكماالطوابيرهذه

القربةابئأءورئلاقنالهالابخما!أالوضعتربةفياورطربةالطويلةهذهوتتحول،الاخرالطابورمنطقفيغريبوهوطابوركلبرو

فياملبلابيوميوماالحتةيعيشىانذيالضائعالانسان.(لمصريةسنالمتبادلةالنظروجهاتتجسم،خاصةتعبيرحركةالىالغرابة

فيوالارولا!فمانفقد؟نبعداوتىاالىلجأ،فمانولاالثاضرصارخاحتجاجشعارالصمتمنيتخذوكأنهصامتطابورةالطوابير

الطيب!ينالنالسالىلجأ،منهمليئخذ(لموتىالىل!00الاحياءصحبةيبصوطابور.المشردينطابوهـالاولادوهو،ومصيرهوضعهعلى

..الحياةقيدعلىكانواانيومامثالهويرعونعونهيركانواالذيناللساناخراجلملاداءووسيلتهااللامبالاةعنصرهااخرىنظربوجهة

الظروفلهأتاحتوحين،والمخيرالرحمةمنبعدهمالحياةخلتلقدغسةيواجهوطابور.الساقطاتالبناتطابوروهو،الاردافوهز

!ي!ده!مالييمدان،و!نبمرهقتفكيربعدقررعليهـ3يسنزلضيفاانلجمىالعقليةالمستوياتاختلافيناسببماالسقوطولغةالتشرد

النفسقيالمسالكهذهالىيقودناالنجاابوالمعاطيابومحمد!رسميةبطريقهاثباتوجودهمفيالراغبينظابوروهو،فيهالواقفين

،الرلىماثناءفيوهو،الداخلمنالعالعبدشخصيةلنايرسموهو:اليهحاجتنامقدارمنقيمتهيستمدانمااحياةافيشيءوكل

الاوضاعبعضتوة-عالتيالجانبيةاللقطاتيرستحدمماكثيرانستعنىماوبقدر،شيءوهوتقديرنافيالشيءيصبحنحتاجمابقدر

اكفانيسرقانوهو.يقردالعالعبد:المرسومةللشخصيةالخاصةقيمان..شيءلاوهوتقديرنافي(لشبمءيصبح

...لهرلانهذلكيقررلا،لاولادهكسوةبهاليشتريعوضالشميخمنالفراغوالوحدةنحسشيعالاعندمايحثهذا:بحتةنسبيةالاشياء

المفارقة،وراءمن.نواجهماا!تيالذكيةوالملاحطة!ومحتاجفق!يرلانهبلالعاديالانسانلنايبدواللحطةهذهمثلفي..الحياةطابورفي

مناكفانهايحميللمقبرةحارسايكونبئنكلفقدالعالعبدانالوحدةتجربةنمارسعندمااما.اليهبناحاجةلامهملكموهو

ذلكخلالمنالمشكلةإنجسمالتيالمقارنةانهاإ..اللصوصسطوويرقضيوحدتناايؤنسعلىنتلهففاننا،الثمومرارةوالفراغ

المنطق..الاحياءومنطقال!ياةمنطقبن،المتوقعغيرالصداميزاللاأماميالذيالتنميخ))..ابلهكانولومخلوقايسأمناعلى

يرعنهالاولوالمنطق،الحارسموقفرقفانعليهيفرضالاخيرايلديهلهسانهلىبدو،وأدعيةبصلواتيتمتميزاللا،يرقرأ

المبكياوالمضح!الصدامي!دتهناومن،اللصموقفيقفانعلى..للعبادةليتفرغهناالىجاءكأنما،احدمعيتحدتلاناستعداد

موقفين!بينانقيمةاحيانايدركلاالانسانان؟(لابلهصديقيياانتأينآء

ؤالمحنتفظاما-المنثانيةالمفارقةهيوتلك-ذلكب!د(لعالوعبدانشكلا..هذياناكانولوحديثاكي،شخصاجم!،اليهيتحدث

ولهذا..فقيرانهرغمالنفسعفوهومحمرهطولمحاتتىكرجلبقيمه!"تثرثرانتسثصعلالانها،للغلميةتعسةكائناتالحيوانات

،اللصوصيفملكمااكفانهـا"كل""نالجثةيجردانيحاوللم..نمطواقع*كأفهـيم؟لشخصياتالىبالئسبةالواقعيةاما

4انس.الثلاثةعوضالشيخاكفانمناثنينكفنينبأخذيك!تفيولكنهخمسويتزوجمكانفييستقرولامهنةكلفييشتغلالذيالرجل

..محادلىمنطقرأير4فيوهو،الحاجةترغمهحينالشرفمنطق..نمطالابلهالرجلمهـذامثل،صلةبهتربطهملااولادولهمرات

(لذيالوقتفيواحداثوباالايجدونلاامثالهمنالاحج!اءبعضانوالذيالكبيرةالمدير:ةلحب!اةالماديالضغطمنيشكوالمذيوالعامل

في!رقدالذياحمدالحاجكانلو!(ثوابنجثلاثةا،وتىفيهيتدثر،مريحةحياةلميحيا"صنفمرسألى"يشنغلبانينصحهالابلهكان

هـدعلى-الطيبينالناسخلاصةيمثلكانو؟لذي-المجاورالقبروالذي،العملبأعباءالمثقلالمصغيروالموظف..نمطالعاملهذامثل

كفنفيالم!بتنكفنلازمبلديا":صوتهبأعلىوقاللوقف،الحياةمجردانهمءلىالناس!معتتعاملآلةالىالمتواصلالارهاقيحيله

!"الغلابةالناسعلىنوزعها!كفنقماشوبقيةواحدوالش!خ..نمطالموظفهذافتل،ومهـنواعماروعئاويناسماء

تتلون،المطروقسوةالليلبردتحتيرنجفوهوالعالوعبدليكأبهبلحتىحولهماكلءنتشغلهميكانيكيةبطريقةاللهر3يذالذي

صكلفي(لوانهاولعكسبهتمرالتيالنفسيةاللحظةبالوانافكارهدميةوكلنمهـ..الشيخهذامثل،نفسه(للهعنتشغلهانهااليك

الاكفاىقماشمنعرلمضأشريطاانيتصوركان)):اليقظةاحلاممنامظهرهوينبىءالاولادطابروراواتالبتطابورفيتقفكانتبشرية

يغطيانرهكقالشريطهذاوان،رجلأنلشدهالمقابرهذهمنينثعثوكسلى...نمطالدميةهذهمثل،الداخلبةحقيقتهاءنالخارجي
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ولكئه،الصراحةلا.يخشى-بهاينفردحين-نفسهمخانه..نفسه!"(لمطريخننرقهالاكبيرةخيمةفوقهاويصنعكلها؟لقرية

هناومن.الظلامفيالحقيقيةمشاعرهتعيشجبان..الناسمع-الفنيعملهفيالزوايااحدىاعمالىمن-لنايبرزواملالب

معركةفيلألصحفيدور.اليهحببالذكيالرئيسيالدافعكان..والمحرومينالفقراءكلفيهيعيشالذيالعقا!دديالجومنجانبا

حقيفتهمالىالتسللطريقعن؟لفدائيينهقلاءيلقىهـنهو،القناليمكنالتيالحافلةا،!ررةبتلك،بالجنة،ألاخربالعالميحلمونانهم

ه!تسبيلفيبحياتهمالمقامرةوراءيكمنسرايليعرف،؟لنفسيةبنتفتحية.حرمائم-عالمهـ.فيوجدو؟ماكلعنتعوف،م!ان

واضح.وغيرمنطقيغير-اليهبالنسبةهو-*حلامهذءتمثل-!اكأابجوارابيهاالىتتحمثوهي-العالعبد

يناضل،ان..سعادتهاجلمنالانسانيكافحانيفهمانه"واحداب!ورهاتمثلو؟رب،للصغارالكباريلقنهاالتيالعقاندية

*فسانيفقدائاما..سعيدةحياة"جلمنيشقىان،ينالمان....خالمجطبقاتمنمعينةلطبقةالشعاراتمن

اغلىشءهناكهل.بحالتصورهيمكنلامافهفا،نفسهاحياتهخصمنالمشكهةيجسمالنجااووالمعاطيابوومحمدهناالى

الحرية!يقولونأاجلهمننبذلهااقيمكنخنى،ذاتهاالحياةمنتتحولحينالمش!لةولكن-.المفارقةقالبفيوهيالذكية(لملاحظة

نفقدوحين.الحياةحاجاتاحدىانها؟الحريةهيما،ولكنفينفس!هاالسردعمليةداخلمنالتجسيمذروةتربلغ،ماصرة؟لى

اجلمنالحرية:يقولوق.الحريةالىحابخننامعهانفقد،الحياةمه!وروموالعادعبدموقف..القصةمواقفمن*خبرالموقف

ومم.بهميحسيكادلاانه؟هولاءالاخرونهم،"منولكن.الاخرين.؟لقريةحواريفيالبشريالقطيعاقدامختالادميه

يحتاجوقحين*بهيحسونهل؟بهيحسونتراهمهل،ايضاهو،الضعفلحظاتفيالانسانيةموقفمنيهزنامااعنفاط

الانسانيموتوحين؟اليهـحيحتاجحين؟لابهميحسوهل؟اليهالذب!كاناذ؟..وتافهرخيصذلالىالنبيلضعفهايتحولان

"!الاخرونليحتاجهمنهينقىماذا..إ!وتاقهينرخصاء،ذلالى"لانسانضعفيحيلون

النفسيالاتجاءخطالكاتببهيرسمالذيالمومقالتحليلعذاماسلاهالىفنظرانيمكنناالتجسيميةالنروةهذهضوءعلى

لتبرير5عضربمثابةهو،القصةبطليمثلهمعينانسانيلنمطعنعميقاترسيبانفوسناؤضماالماساةيرسباءاتباق..العالعبد

الوا!حان..*خرينوازاءالحياةازأءالبطللموقفالموضوعيموكب،؟لشامتالثعرالموكبلحركةالماديةالتصو،رعمليةطريق

التيالمطلقةالسلبيةوأقعهو؟لاحياءمنالنمطهذالمش!لةال!اخلينكنلم(الحركة)مذهداخلمن.القصةبظليزفونوهمالقرويين

داخلوتحصرهم،الغيرويينبينهمالش!وريالتعاطفدونتحولالوجهلهذاالحقيقيةالصورةنستخلصكناولكنتا،البطلوجهنرى

الفردية.؟لدوافعفيحمة،*خرينوجودعنتفصلهانعزاليوجودصامتذلىمنقسملالهءلى!رتسممابكل،*يحانيالواقىخصمن

جسممنليقتطع،ليختارواعياومفقدالزحمةهذهاماموالكلالبكبيرخلفيكمج!الموكبحركةاملالباستخدملقد.معبراو

الكلي(لمضمونخلالهامنيجسمانيمكننفسيةنقطةاهملواقع4الخلفي(لمجاللهذاالامت!دادي؟لحيزنهايةوفي،المرسومةللصورة

القصةبطلوضعحينوذلد..المطلقةالسلبيةمشكة..للمشكلةزو؟يامنالصورةفيمامحملالتيالاخيرةاللمم!اتنرى،؟منير

هدفهاايجابيةدفعحركةقجاه-المنعزلالبشركيالنمطرمزوهو-عنيغترراخرموكببواسطةامامنامعروضالعالهبد..و؟بعاد

المجموع!سبيلفيتهضحيةافدحيكفي،لنساءمنموكب.يتحرذولايعلقكولهفي،الاولالموكب

يناقشوهو-للحدثالتصيطيةلمرحلة4في-"لبطلنرىانناوجلاسينجملتهافيتمثىاصات.منبمجموعةالقصةبطليزفبأن

حقيقتهالىيتسللانالنقاثيوراءمنمحاولاالف!ائييناحددول؟امفنيسرىيروحلهقالحدكانيفي":النظروجهاتمن

ثمانكليزيةجيبعربةعليهماتقبلالاثنلاتلكومي..النفسميةمن*تخافيماوالله؟كدءيعمل!قومطيبراجللانهامنوءناس

الفدانيويرد...مفاجنةهجمةفيالنمارجنودماويطلق،تقزباولاد.اتمسك!انطيبكانشمالوهوء"..،،دولالطيبين

...مكشوفةفيمنطقةالسيرعنوتتعطلالعربةالعجلاتفيصيببالمثل.."سمكوهيبراجل.لونهده(نما،،ننيربيسرقواالليالحرام

مجموعةضدتناضلواحدةبندقية..متكافئةغيرظالمةمعركةوتبدافيممثلةالبشريةللطبيعةالحقيقي؟لجوهراليناتقدماننظروجهتا

تتوقفاخيراو.المجيب،عربةوراءاصحابهاتحصنالننادلىمنيحشوقالذينوصقف،بلانسانالظنيسينوق(لذينموقف:موق!ببن

منجارفسيلوجهفيالصمودعنعجزتاقبعدالو(حدةالبنمقية!بلانساناـلظن

عذوبةعن،الثرثرةخىتحدثالذيالفمويصمت.الرصاص-كنمل،القصيرةللقصةا!زمة(لفنيةالاركأننجداخرىومرة

بالنسبةموقفالىالحمثو،تحولى..الاخرينسبيلفيالتضحيةاعمسلامنالثالثالعملوهي.."الاخرون"فيملحوظةبصورة

تطويرعمليةضوءعلىالموففويتكشف،الصضيالمراسلالىالصحفلاحدىحربيمراسلوهو-القصةبطل.المجموعةهنه

..ايجابيةفي*صمباءمننمطايمثلبشرينموذج-(لقنالمعركةفيالمصربة

الحربيس؟لمراسل-محمودمشاعركانتاللحظةهذهوفي"السلوبر(تجاههيحد!نمطا..اخرمجتفعوكلالمصريالمجتمع

-المصريالفدائي-حسنكأنيحسبدالقد..هائلاانقلاباتعاني"ألانا"ةببهتنكمشاثغيالحب.الذاتحبهو،واحدرهفع

مئه..قطعةصارقدىنهيحسوانما،عئهمنفصلااخرشخصاليسذلكالقوقعةجدرانتتضخمثم،الفرديةقوقعةداخلبالغبحرص

مكالهويغير،؟لبندقيةمنهويأخذ،جوادهالىيزحفنفسهووجديقفحيثهنلا،الخارجيالعالمدؤيةدونيحولالذيالتضخم

ايضا،ذلكحدثكيف-بريولا..الرصاصا"قويعاود،قليلا..*خرون

خوفكل(مامهاو-كلتسح،كيالهتجتاحهائلةحمىكأناحسلقد-،لعامةصورتهزوايامناخرىزاويةخلالمن-القصةوبطل

انه...اصيبقد"ئهو؟بولالبنمفيةتوففتوفجاة..تردداوالىبهايتحث9لتياللفةغيراخرىبلغةالناسالىيتحدثشضي
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موضىوععن،ارادةبلأنخر:حانطىترغمنامااكثرما..السيرحسنأن،.حيايزاللاانه،بعديمكنالىم4ولكر،لىييوتالاخرهو

.إاخترناهالذيصيملتئما،لمصسشم!-(نةكبا!لحظات5ءد،الح*إةرونالقدرهدامئحهالذيووو

ه.وعة،المصهـ!هفيارخمامىالغنيالعملالىا.خقلناماواداب!م!!!،اصريقاناساالحب،ةبرمنحالاصرهوانه/بىركوبدأ.الان

قىالقصهدهفيالانجا!يالمفهونانس"الموتمعتجربة))واجهتنا.لي،مزربطهالتيالهعلة!شكبد!رور!ولاول..منهقطعةايرضاكانهم

لحمظسةفيصصإثامنقطاع،دف!1ا!ضزامي"(لاترون"فيهوكما،تسضهرانصإتهـملمح،ضيحانه،ووو/!قد!اا!ةيالرجاةإمنح،!انه

الش(صة:تمه--بوسءت،؟لءإله!هامعيكةفلال"نبطوليعر؟عي!فضدانه،بالاء"فشعوراءماقهفيوداب..تم!ضدى1،تصىار

000وفملسهدانهبوا!وايكاتب،ودمهلأروحه4والفدائيقتلىي!عتذىلمانهقسوةفيوادر!."رةلاولعرفهاانبحدالحياة

محددةص!رةوتلى،ـ8ررربمقدكان،ال؟نجررةخارجو!والقصةبطل،كلظأمةقوقعةداخل/رويش3ان.0ير!يض!كانرقلا،ا!ظاتا!إهذه

صورةتكنلبم-دلثمنالرغمعاى-ولكنها،ا!خطوطمك"ماةالملامح..ال!وقعةتاثوحطمتائرصاصاتبعضىانطاقتوحبن،داتهداخل

وخ!طوأ،المعاشالمواقعءتامتهدةتكثلمكلد!،حها..حقيقيةءإ."بالاصرينيرحسبدأ

اصب-ححيناروا.للموتالخارجي؟لوجودجوانبمزتنطاقكانت
،للمشكلىةو؟ج!يمللمواؤعارإ3تص-ؤتجم!كعمل-القصةان

عنعجزفقد،المطبقهجدرانهابيى،اعمافهافى،التجربةداخلى

..محمد..ايكانبلنايقولهالطبرديرثءيءشجسيموالىانضصو/برووراء

ناءنلذللثتب*اوعجز.إوت9(راءوالشعوريالعقليموففهتحديى

..ار!نيه.اءسالهء:كثبرفيالنتي!داإ:،إورولىالضجاإبروا(/ىاطيابرو
،و!؟إعدالتحربهخارجونحنالموتصورةان..صورتهالينام!قهحى

فيرساقالهكما"المقبرةصألىس"وةي"الطارور"فيلناؤاله
وتمطل،.نتمدررةالىرةداىاقيربةداخلونحئمااما،التصورمن

..التصويرلصمليةالمصأةالحواس."ؤكرصطصباورأي!طب!:اككانكم،هـ!انه."الأخرون")

...لم.الئافارإشتضووصهاررمكن--ةوالفكالرأياع!ي-هـ،مال""3
الاتح،هـيىئعطءاتاروطنستحرجهاالتي4الابرجا!رئرالدلالةهيهده

الم!ونالواؤعكاالمنهصهـدالىكطالتفسيويةالاضافةمنكلون،للمضمونان!ا..المعروضةللم!ف*لةالانجاهيالمضموراعماقمز،والقارىء

ءملميد-وكازبمنا،الستشكوفيةا(هـرسةخصائصى"ناحرىحص!بصة
!صدهيخطيءالنجاابوالمعاطيوامحفدولكن.ومواففاصداثكلن

بق(ويءا!قيالىالاإجارءبئالدلااة!ررهيرقدمو!،واتجاهيافنياالمرةاىءث*لةء.اررايهد(لنا.لمقدمإهـالىإث-المدوسةهدهفيءبخمأد

،الاثارةعوا"لمنفيهماكليرفقدبالفكرةالا/حاءان.القصةبدايركأ.اى.ب!نلاحياتنافيالشريةالانماصبع!تمارسهاارننيالسلبية.

.لكررصصاتالموقنيالساوكمنإضاؤدااوالقارىءيسهتضلمصها؟اداالانعراب-ور..عمإهـةوسياةبكلتعاربم،انما،اـتبالنظر"تعالج

الكانبرورئ،ا(علظكأفالغ!ء:بر!جموءةاشه"ا(وففيالسءاولثهذاالىدفعادةهضا!بماداالا"اةالارف،هـبالحمعىن!امهمارير!مكيلا

برمكنلاالاناليو!.ا!"جربةوتقة4ؤ،؟صهـرناهماداالا،المحياةفضلب
داهـتما-دلثبعدنحنوزلءنا.ضرفو،مفأنيحهايعطيئاان

.!....بلفصتفة،مةمعفئةبربءلىالاوالعطاءالبذلىدرو!نلقنهمان
تثسا!امحاولة،المثبرهالمحاولةبتلثلقومان-موجودةالمفاتيح

مثل(لىالكاتب.برسبفااناما.رنفسصة"؟؟تمحمنالضففيماامامثهماالسدلاء!ةولنضع.(ر"ضمحباتمدرسةفيالاررستادإكألر!حة

؟ا!"بوارنر.البحث"شعة!جمناليثبرلنايبقىفماذا،العملهذا،الموجببرالقطبالسطلبالقطبالىزرقاءوروي،لىوجهوجهاالايرتابر-كا

مملكة":وهـماالقصحغين!"تينالىاخرىخطواتذلكبعدونخطو!ع9الم!هسبيلفي..الفناءبشرفالا!مساسشرارةتدلعان.لمكن

إو!صوعيواالأطارياتض!بطان.."المدإضةفيف!تاة"و"نبءليانبربير،"الموةوععنصروج":ا!رابعالفنيعمله!بوالكاتب

-97ا!صة!ةءلىالنن!هنمة-طرير-صقءنفشنخلصهاىيصكنالذي(نةصيءهذا،ءمادتهلنابرقول

،دررر!اصيىةمن"صورة))امامالفنيممل19هدافيانتا..الإإحاء

،!مه-63كا!3كاي!ددالمحالمعتىعنتلميذاتهبضروجيضيقمدرس،بناتمدرسةفي

ترغيهنخؤ"ايدهئاككأرالذيالرروجهذا،الانئنساءلموضوعات

ص0الىيهولن1ءناءجز-المتكورةالظإ!وةحيال-نفسهويجد،عل!

فىأشهما4وثاء،اريريرا!*سرلاه!-اؤء-ورا،لم!9*ةال!*دس!ةو...معقولتفسبر
مو10!-لى

00ررب!ث!5؟تالموضوء-خلال"نر،خلميذاتالنفسيةوالملامح،ارهقةا1.0

جمةتحسبعرءىكواجهةاهـرساحسينالا!تادوشخصية،الانشائية

بقلماقلمءهيصمجموعة،رالمقا!ةكبوو!ب11د!حظةوذكاء،المدرسينكجموعة

ومنطقالحيماةمنطقىبينالمغحثالصداممنظرالك،تبيالتقطحجق

يرها!ان!صينالاستادعلىبرهـرصالاخير!المنط..الاح!اء

الئجاابوالمعاطيابرومحمداوص-يمالمض*هوناتراهان...الموضوعءن(دشروجبعدمؤلممبذاته

.ز*،مقنااةالحيان:الكاتبلنارقولهانيرإإرالذيالش!ءبهداالمينا

5أالقادم،رالنتفيير-مدرالادابداراونفصضربسدكهرأنالةمرنطالبمستفمسبرخ!او،عدمهانحرص
"!--"دممهلنالكوىؤد..الممطقىهدابصلاىبنالاص.ءىكفر!ى

حعيهإد؟رغ!اء،اتروفما،!اكومع.!يهرسسيرا!انؤسناءلى

3!حم!حح!!ص?ع!-3-*)ص5كايححهههحححيع!ح!5صهـعناؤطالانحروالقيمبعهظءطالشنازلعلى،صاعف!ةظروفاو
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كا-071تلميذ.-.--.لتشبكوف---+73
/.-21الصفحةعلىالمننتورتتمة-

!إ.فيو!ليوص،؟لنفسيحدوداحداثهماومواقفهماواككوين..-فيالقصتينلهاتين و!
كمافيهماالمسكلاتولكن.ناضجتخطيط-للشخصعات؟لخاص
النماذجواقسةتكنلممهتاومن،فرديةمشكلاتالكات!يعالجها

-ني.امثالمنالكضببرنجدهلترى..نمطواؤعيةالمعروضةالبشريرة

:،.!ررصنعالذيالنفسيوالتكوينفيهانشأاقيالبيئةمنلفي،نبيل

الصغيرالفتىهذاطرارمنمتعددةنمادجنجدهل؟السلوكهذامنه

والتجاوبالناسوحبالانطلاقحريةفيالحقيقيةسعادتهيحسالذي

اشدفيوهواليوميدخلهمنبجزءذلكسبيلكيضحى/ولو،معهم

ا!!االطيبابو-االموفوعيالتيريرعنصراليناةلمقد(ل!البانصحيح؟اليهالحاجة

المملفيعملهيرك؟ئؤررحين-الصغيرالفتىانوهو،(لسلوكلهذا

التيالشعوريةالت!جربةنفسؤبلمنمارسقدكان-البقالهدكان

العمدا.جم!فرإورلىأبو-؟6!ر!فبائعاكانانيوم،الكبيرةمملكت"الناسمعاندرواجهمنتصنع

نجد!ذلكمعولكننا..الرزفىوراءجرياالمعديدةالقرىيجوب

..امثالهمنكثيرانبيلبيئةفي

شصر01ررا-3الشخصةبأنكاملااحساسانحسلاالفرديالنموذجواؤعيةفي(ننا

-.!أءـولهنتعرضالذي!الاحسالهانبل،والحركة(لحياةبدمت!ض

...اشاتبد!!فيلفكرةرمز"مجرد"ا!تكنلمالشخصي!ةان

!.!الخامةمملكتناالناسحبمننخلقاننستطيعانناهيالفكرةهذه
عمادرطن"اون-4-النمطوواؤ!يةالفرديالنموذجواؤعيةبينمالموسافارؤاهناكان

رمورالىتتحوللاالاخيرةالوافعيةفيالمسخصيات...الجماعي

تست!مد،ضخمةاجتماعيةلمشكلاتدمورالىتتحولولكنها،!فكار

المعربم!أالعلاءابو-5،الافلمفيي!النماذجمن!مثاهاالذيالعدديالكمضخامةمنضخاكلتها

."المقبرةوصارس""(لاخرون"فيمجسمةبصورةدلكرايناكما

،--ةلفاكماف!و،لفكرةالرمزمنشي!ئاالنمطواقعيةفيوجدناوادا

اوكز،الى-6اأض!ونمنالقارىءيس!خلصهاالننيا!تمفسيرية(لاضافةصنلون

-...المجموعيعيشهالمشكلة*تجاهي

التي-(لمارومةالفناةدثمخصيةعننقولهنبيلشخصيةمحننقولهوما

ا!اتبا!.بةالمدينةحياةفيالمنهارةالسطحيةالعلاقاتطبيعةعقدتها

ا!!إيئالراهيم-7يتناولمطردانفسياتكعيفاالازمةيركفوهو(لجطلهغلىءط!ايثو

كانسانهللبطلةالنفسيةالتريهبةاننشعرولكننا،والامتداد(تالجذور

فينتعرضحينانناصحيح..عامةظاهرةتمثللا،الحسمرهفة

..01،القيمصنق!يمةفيالثقةفقدازماتمنلازمةالكبيرةالمدينةقلب لسمماثىسليمأر-8
...،ولكنالقيمهدهامثالمنبكثيرثؤتنانفقدؤدلذلكتبعاانناصحيح

اعماقفيتعيثظالتيالعاطفيةالقيمألىبالنسبةكثيرايحدثلاهدا

!يروت-ا!د!را!ضقدار:نشرالفنقدالمدينةفتئراتمناقةالمطالاغلبيةان..والضجيجالصخب

)هدهالىترمزالتيالف"اةانلدرجة،المنهارةالسطحيةالعلاؤاتهذه

ناعليهيرترتبلاؤدذلكفان،تحبفيمنثهتهافقدتاذاالاكثرية

ب!وت-لاتورير!العوبيةالتنمركة:تولىلعلاتفلىاذنالك!لباخشارهاالتيالبطلة..الاخرينفيثقمنهاتفقد

المشكاة!محيطفيالنمطتمثلولا،الفرديولخمقععةعبةلنمودج

لا،المعداوكبأرصرالقاهرة
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--رجرسإكق!جمبر!صناءذحض-صصأ

الطريقفيصثجفاءكسرةيكونوالمانالطمدةلإفواه-ا
يد!الزحامفيبللتهاما

تضيقزنزانةدجىعلىمهجورةكوةأوالقلميعجؤكيفتعلمينهل

أحدبلابريئةليلهافيالكلميستتزفبائسايغدووكيف

،اساي..وحدجممايعيشوالمانكالمسوح.كالمومياء

الجفافقسوةمنيهدنيمابدمتوسحتحروفهتهدمتأنويلاه

!لموأييلوكهامضغةالاشعارسأتركيخوحمأتمفيمسرجةكأنها

ألضفاففيالغربدنظرةوأكتفيروحغيرمنلفظتهما.مضغتهاأنويلاه

.الردأءهفهافة..غانيةكأنها

يبوحلاالورديفستانها

الاخرنالر!الة-4والعناء.والصبرأعماقهافيبالحزن

للشمالالنسيميحملحين.والنهر
الرمالويلثمقريتيحوليدورءالثانيةالرسالة-2

اخصلحم!آلنتمذىحألثبمنعحةفىناالاولى-مبتغاييا-رلسالتيليست

ثارالنهربانليكتبتمرةفيفصىولارلسمقما.تشتغربيلا.عشرينسفحتها

للتيارضفائرافريقيةرمثليالخشينعذبنيمرةفي

حنوننسمةقابلتنيحيثهرولتالحرينكالمغربمخضلةعيونه

عيونمنيتيياكأنهاوأوماثاليمينفيوأتيود..يس!راهفيوالنصل

!الليمونشحيرةمنتهبكأنهما؟كيفامقلتيكالقىصرخت

العنانللخواطرأطلقتلمستها!صيفماتنسلنسعةيل

!لسندلانالمساءفيوأهتز..حفيفهاعىاصمحائطوالبعد

النهرعيونكفيعانقتليلةفي!ينهدم.يخىر..جدرانهتهشمتلوأواه

تعالفيلقولزورقافيهالمحتليتامننجتنيمامنيتييا

الليالفيالضياعهدنآكميا:أنتيابيتاالرمالفوقنبتنيهل

الشجنحمامتيياتنقرينوكنتاشتاقدمىفيترعىوالنارلكنني

الخياللجةبالجناحوتفربين؟كيفا..اريدالذييديفيما

شهيدتائهغرأمعنحكيتصيفاتنسلنسمةيا

النقودحمئةفيأشلااؤهتصرجتإرأفادمىفييغوصشائهلسوروألف

البعيدعلىوارتمتعيناكفأجفلتالفراقلوحشزما-حمامتي-بيننايحول

ضريحفعصرناتبتئسلالىوقلت

روحغيرمنميتفيهيعيشن

الجريححديثكفيكانووالشاعرالكسرةس3

مشققهصخرةاعماقلييضىءخي!

شرنقه!ظلاممنتفرفراشةكأننىالمذياعنفمهاقنوةفي

هصيتحمليلا"وداعبلامضىعاشقعن

صات5القديمعرامياسماعاطرقتلا..الحياهلقلوب،تواثبت

"الرفاتمنبقيهوأنهالاثيرصيحةفيتدحرجتوبرهة

الاماشراقةفيعينلكفأينعتتطيرفرحةمنانشودة

المطبقهالشفاهعلىأبكمصمتوهامبشراالحياهلعيونفاغرور!ت

سالرااخطلن..الفنانهكذاكانان

كهههه!"""
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القرية؟فيبيتناعلىمررتهل.بكمرحبا-كوةفيجالساكلاهماكان،طو/لابعضهيافيالحارسانحدقى

السائق:فقالى4كلرفصواضعا،"ساقهمدليا،ارملاابهباسفوق،الخشبيالمخفر

ت-صلماختك.فكرةوءلى.النظيفةملابسكوهذه.نعم-وظارل،السه؟ءفيتتألقاتتمساكانت.فخذيهعلىالرشانتي

حقا؟جميلةاخكاناتعرلى.خذ.علي!كقدميتل!باشعتواواخذت.تماماتحتهاعموديةصارتالاشياء

تتزوجها؟اناتريد.ها-فغرؤت،حذاءيهـماعلى؟لدقيقةالرمالمنطبقةمخترقة،الحارسين

!ب.ابنةتزوجث.ليت.با.لا-واخذ،مخفرهداخلالجنوبيالحارسوالتفت.العرقفياقدامهما

السائق،منملابس!هربطةوتناول،،دهالنسماليالحارسومد.والسقفالجدرانفيالخشبيةيعهـالالو-اح

المراؤحقللجنديالجنوبيالحارسوفال.المخفرراخلبهاوقذؤءاك!لألتعبرور(حت،جيبسيارةاقبلت،الشرقناحيةومن

للسائقهـهـةتعلوكانت.الصفراءوالرمال،الحجويةوالصخور،الجيرية

.الجوعمناموتكدت.اسرع-رالمخفالىطريقهافي،الا!للأهـالشائكةمحاذية،اخرىوتنخفض

:الجنديفقالوأخذت،اخرىج!بسيارةاقبلت،الغربناحيةومن.الجنوبي

ب!رعة!!هكذا.اه-بافؤانتمرقوراحتففةمنانحدرتثم،واطئاباذلننياتلاترقى

حدةمنعيناهور!نت."تضاحكاالىتلالعبرالجندكبونظرافر.إ-ناوعند،والاشصارالحشائشؤوقهاتض:اثر،حمراءرمالعلى

واحدا.رغيفاوذاوله،(لحارلص؟عاءفيال!لأرسحساءوافرغ.الضوءاكبباسؤوقسافيهطوح:(لحمارسينمنكلواستدارالعربتانوقفت

اليالش!الح!رسوقال.المغربصوبالرمالعلىالعربةومرقتومدفصه،طخشيتدرجتبئوهبط،المخفرارضوعبر،الرمل

السائق:إوافقالذيللجندي:ال!ربةلسائقالمحنوريالح،رسىوقال.اليمنىقبضتهفيالرثاش

بعد.2الجوعاشعرولبم،مبكرا؟ليومجئت-؟زوجتكمنخطابوصلكهل.الحالىكيف-

:الجنديفقال:السائقفقالى

.طعسامعلىلأتصهئعإنتها،ذلكومع.اررالا!ءوعاند-.اميرماعلىيسيرهناكشيءكلانبدلا.بعديصلنيلم-

"تضاحكا.المخفرارضولىا"قاةاللفاؤكأا!ىالجنديونظر:ا!ربةلسائقالش!اليالحارلسوقال

وانزلقت.واحدارنجيفاواءطاه،ا!حارسوعاءفيالاررحصه(ءوافرع!لالمؤلف"حدبالاو،عطشان"القصحسيةلمجهموعةلصت*

!الاشوأقمريضةالهوىمنال!طورذحاتسية

التيمارجحفلأصداناقسمت

النهارليؤرقأماأعي!سوأتبالاشعارنقتاتلانئا

ألاحداقدجىفىالفياءلتنبتوألاقمارالتروسعالمفي

"اًلزهور))والصباوتغرسأشعارز!ألودبحنهرنمافيكإحببت1

،العطورالمزرفاناعصرقيالربي!فيي!صفرالذيوحقلنا

تذوبفقاعة..قطوذاكونألاالف-،قيلعقالعشرينقرننالان

الإ،جبءإىترحالكنها..ريشتيتشلوربما)لما!رإقالحبزبومتذوي،فيهجراحهم

"لأتلماكليمير

الرحمنعبدجيليا!اهرةألرمالعلىم!!فرةسفنجةل
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"تضاحكا.المخفرارضولىا"قاةاللفاؤكأا!ىالجنديونظر:ا!ربةلسائقالش!اليالحارلسوقال

وانزلقت.واحدارنجيفاواءطاه،ا!حارسوعاءفيالاررحصه(ءوافرع!لالمؤلف"حدبالاو،عطشان"القصحسيةلمجهموعةلصت*

!الاشوأقمريضةالهوىمنال!طورذحاتسية

التيمارجحفلأصداناقسمت

النهارليؤرقأماأعي!سوأتبالاشعارنقتاتلانئا

ألاحداقدجىفىالفياءلتنبتوألاقمارالتروسعالمفي

"اًلزهور))والصباوتغرسأشعارز!ألودبحنهرنمافيكإحببت1

،العطورالمزرفاناعصرقيالربي!فيي!صفرالذيوحقلنا

تذوبفقاعة..قطوذاكونألاالف-،قيلعقالعشرينقرننالان

الإ،جبءإىترحالكنها..ريشتيتشلوربما)لما!رإقالحبزبومتذوي،فيهجراحهم

"لأتلماكليمير

الرحمنعبدجيليا!اهرةألرمالعلىم!!فرةسفنجةل
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رروؤميت-4يتئاولالشماليالحارسورآه.الكوةمنوهبط،ساقه.الشرقصوبالواديفيالعربة

.بد،رهالكص-وةفغادر،و/نجنىرب،الكوحسقفمنصرلى.رحبلىمننببص-علىمدفكل"الصنوبيالحارسىاسمدالمخفركوةود!

الظل.ناحيةوررينالمشخارجوانعطفا،مدفصيهمااخذائمووضع.الرملاكيماوررعلىءدفعهكفأ،ليالشمالحارسولكن.الكوة

اهـ-صممصصنداالجنوبيةالزاو،بئ!داصنصماليالح،رسجلسابهبا!رفوقوقأؤا.المدفعبجوارورءيفهوعاءهالحارسينءئكل

ببصالفاهلالاماميالردعهرالجنوبيالحارسووقف.الجدارط!امهـه-ار،كلانوراحا.الكوةخارج"ماساقهاحدىودليا،الرمل

الاخر:بلادفييحدقءلمن"ماوراح.والضوءالظلالى-ىالنظريروراودءنهماءلىكان،واللقمةاللقمةوبين.متقابلين

عاليا،يرتفع،اجردمخروطيجبلهناككان،الجنوبفي.الماءمنجرعةيرشربوهو،الاخر

ورمالحجويةوصءورجيويةتلالوكانت،رايةقمتهفيعرستقدالجنور-يالحارور!فعقد،طعامهـمامنةرغافدالحارساركاى

منه،كثيرةنواحفيبدت،الورديالح!رمنجبلوكان،صأراء،بطف!لمهاسفليدر"اكءهانيالحارسوشبك،صادرهعلىلىاعدير4

كان،اإشمالوفي.الشمستحتالخلابةحمرتهاتظعفجواتناء-!اثم.رإمدفع4المواجالكوةج!ارالىرالى"منهماكلوات

تكسو!،!راميةحمراءوارض،ا!ورربناحيةواطىءبارلتيتل!اك.!قابلين

اشجارزواحيهافيتتئاثرعإئيةهصهةوكالت،والاشواكالحتذصا؟ضر

يتوقف.لاصوتناحيتهامنورتبعث،رورهـةسماقهتلهبلشمس1كانت.غفوتهمنالشمانيالمحارسصحا

يتلمش!ىالج!ئوبيالحارسفراح.رطبةشماليةر؟حوهبتاصمابعير"واخذ.ائرعلاكياسعلىبجوارهفثناها،الكوةخارج

الحادسانىحيانيح1ربيفا.الشائكةا،لصملاكبجوارالظلمنطقةخارجا-قرص؟ة:"ره.الغربج!ةاكصسالىونظر.ردهاورة/4يد

فىاصابعهوءد،الجنوبيالحارسوتوقف.صمتفي4/بىقه،زافم!-ايررالما؟اى.الجنوبيالحارسالىينظروعاد.الفضي

المتتعل،العودعنعينيهرفعوحين.سجائرهعلبةواخرج،جيبه.فخذهءاىتزحفالضعى!را*تبتما،صدرهعلىمعقودتانو!!اه

صائحا:اجنوبيا.الحارسفهتف،ف!به،جد!الشمانيالح(رلصلمح:!هوتهلىبراعالمتممانيالضارسوصاح

؟سيجارةاتريد.ايه-...اي...اي-

قا"للا:الاسلاكنحوواتجه.مبتهجاالشماليالحارسوقفأسرعتبينما،(لمشم،لصوبزاظرا،الجنوبيالحارسانتفض

فقظ.الكبررتعلبةامحطني.شكرا.لا-.عاليااتةصمانيالحاولىوضصءث.الصغرالمدفععلىتقبصيمناه

الجنوبيالحارسولكن.سجائرهعلإة(لشمانيالحادلعرواخرج:يرضحكوهووقال

به:مساح.رجلكةشويالشمس.اي-

مشمحلة.لعميجارةهذه.خذ.مكلانهاد!ا.لا-وسح!راررسهوهـز،مكانهالىء!فصهالمجنوريالحارساعأد

ف!مصق!قبثلالمم!لاكنيةوطوحالحألحنوسبيالشماليعالياطوحبينلحالدرسالسيج!اجئماع!بمةامصصمجموعة

منه.فائضمعي.لكخت!ا.كصريرتعلبةوهذه-

قائلا:الش!اليالحارلىوصاج!العربيمجتهمناص!بممنقصص

هي.ها.وريسيجارةخذ.ال!مع-ل.قمنهأصذر

وجفب!،النتماي!؟دسيجارةالجنوبحارسىوانتعلذفسا25.عوأدهـفيوؤ!تو:قيلمالاعرجالصبي-ا
ررضى:وقال،زصهالاولىسحاوتهوداس...-

...002عوادس!يوو-"تتوبقلمفالصولمحميهى-2

سجائرنا؟منامتعسبحالشماكمسفقالتعردحا0.4عوأديوسففيقتو:بتذاريف-ي!

مداقا.افضللممجائركم.لا-175الهنداويماخليلبقلمأدينأص!للأحدمعة-4

وك!ال.؟لال!للأ!رءوارمتواجهـسكانا.الحارسانوضحكجبرانخا+لجبرانم!لفات

الشماني:الحارس

الجبلى؟هذااسمما-مذهساصدو.

اين؟-11..ييةالعرجبرالىؤلفات4الكاملةللمجموعة-ا

الاحمر؟؟..هذا-015المتم!ردةالارواح-2

الجنوبي:؟لحارسفقال.بيدهالشمابىالح(رلىواشار125المتكسرةألاجنحة-3

(لاحمر.الجبلأسمه.قلتكماهو.هذا.70-0.2وابتسامةدمعة-4

؟احجارامنهتأخذونهل.عظيمجبلانه.هيه-0.2ألعواص!ف-5

.جداغاليةاحجارهان.نعم-02.وللطرأئفالبدائع-6

لها؟تفعلونماذا-

.*هـ(ثردار.-بيروتدار:النا؟ بيوتنا.منهانبني-

كلبيوتكم؟،الوددية؟لاحجارهذهمنبيوتكملبعون.؟.اير4-+ع!،،
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؟ورءير،رة.زأخذهل.اعرفلا-.منهابيوزمبونفمقطالاغنياء.لا-

.كثيراادخنلا.لا-الطوباو،الابيضالحجرمنبيوتهـميبنونأغنيا؟نا.هيه-

الحارسينمنلى3وحدقي.سيجارةيالبوليالسإرسواشعل.الاحمر

الفنما!كي:الطرررىوقال.الاشركونة!خلفلىالم!الرشاشالمدفعفي؟الاحمرالطوب؟...قلتماذا-

.الحدودحراسةفيجدلمدانكنييبدو-؟تعرفهألا.الاحمرالطوب.نعم-

؟لماذا-..لا؟..اناس

حصكودنا.طولءلمى،مضفرمانةفيبالمحواسةقمتلانني-.اياهلاريتكبلادناالىجئتلو-

انت.الأ،كلمةبرجمادلنيمضكمواحداحارسااجدولمن/:-9فقراءنااناتعرف.الجيتن!انحادرانبعدأتيربما-

:الجنو.يالحارسفقال،القنصالىبضحكالحارسوراح؟الابيضالحجرمنبيوتهـبم

حاد؟ن!ك؟لانني؟..زضحكذا11-.عندكمرخيصانهبدلا؟..صحيح-

لسمجارةعلبيهءرضمت.منكمحارسءلىاضحكانني.لالا-.بيضاءأحجارهاعندناالجبالكل.جد؟-

.صدرينحورشاشهفصوبصخمةكغلةالىبك!فهواستند،الجنوبيالحارسوسكت.

.النومكلنا/ف!تنش!غندماذلكافعلكدت.اهإ--:وقال.ناتئةبازلتية

كذلك؟اليس.الاقلعاك!الان،مخ!تلفالامرولكن-؟هن!منةر!جةمياههناكهل-

و!!يبالحراسةؤ-،1افومهرةاولوهذه.هناجدإ!اشا-.منهاالاخرالى-انبفيماءنبعههاد؟..الهفبةهدهأترى-

فقط.بومينممد.جداعالالمبياهصوتولكن-

بلد/ضا؟دينمقطوعةالىهلاة!اتانتعرؤطألا.؟يب-.ونهاراليلا،الهضبةأعلىالنبعمنيدفق.شللالانه-

ألاضابطياوءص!انيوقد.مقطوعةوهىعأممند.أعروط-ارضك!م.حقيقهلكلماقول.واصدشلالبلادنافيليس-

.3منكحارسمعكلمةاتبادل؟واسجارمبياه،هكذاكلهاهل.جدابدبعة

حرسالحدودعلىممنوع:مشدداقال.ضابطيذلمكنيقال-.أس!ء.الشمالأقصىمنيأتي،ايضانهرعندنا.علها-

معه.السجائرتبادلاو،بألعدوالاتصال؟بلاديعغلحكوكلغكاسراراتعرفانتريدهل

!ئا!الانسانتؤتلالوصهـةلكن-.حكومتيذلكيهمربما.الاسرارتهمنيلا؟..اسرار.51-

وجرنجنها،اللعينةالوحهةووهـه،بتهابرلقد.تعنيهماأفهم-.فجئت،الجيشرالىتعال:يىقالوا.برهانيشأنلا،انالاولكئ

.ش!ورعتنرة.فوقفت،هناقف:ليوقالوا

لكعمللا.النهارطوال،دائماهكذاتجلسان.تمور-الحمارسرفقالا.سفتيهومط،كتفي"الحنولتيالحارسو!فى

المخفرألواحوتعد،والظلالشمسترقبمخفرفيتجلسانسوىالثمسأني

دونتجلس.أبداتتحركلااسياءعلىالاعجئاكتقعولا،الخشمبية،علميكلقبضوا،تفعللملو.الاصرانانيقالواهكذأ-

.مخفركعنمحميراتبتعدانعلىتجر؟ولا،كلمةايضط!اانا.حارساتكونانءلى(لمنها.بةفيواجبروك.ولبمجنوك

مثلك.جديدأكنتعندماجوبته.تعانيهبماأح!سأنا-.بلادكاسرارتهمنيلأ

في..الليلحراسةبع!تجربلملكنك.الامروانتهى،أنخدتهثم.واشجارمياهبهابلادفيأمحيشان،عمريطولوددت-

عينطساكتصبح،الاليلفيلكن.وزسمع،لضببئافءهر،رالنهاحباةاحباننب.و(لالشجارالمياهبينالحياةمللتانا.؟ه-

القص.يسطععندكلالا،ا!ماقيمةلا.الاحمرالجبلهذأوصإصة،الجبأل

أتسصع؟.هس-الشمابىالحارحمروؤأل.يفكرانوراحأ،الحارسانوصمت

الحارسم؟ال!نفت:واحدةلحظةوفيى!.الحارسانوأنصت./ومبينمنذاراقبككنتاننياتعرف-

وقال.الغربجهسةليالشطوالحارس،الشرقىجهةالجنوب!.هنماالىانأجستمند،أراكبككنتأ/فاوانا-

المثمالي:اووأدس؟علبكثقيلايبدودميكانهل:ليقل.ايضاذلكأءرف-

قادمة.سيارتنا-؟ليبالنسبةهذافيانتؤكرتهل.ذلكفيافكولم.لا--

قادمة.وسيارتنا-.فيهاؤكرلنم.لا.انا-

المحأكمة.الىقدموكوألا،مخغركالىأذهب-.فقطاضحككنت-

؟عدأسمأتي!لطيب-؟علي-

اونر.هدألمح!حرأسةيوماامامي-؟ا!معمهما..اسمه.رأسكعلىالذيهذأعلى.لا-

.ايامخمسةليبقيائا-.بيريه-

والمخفر0الأ-للاكبينالفرأغالارضالحارسينمنكلوابخناز؟اسعاىارودوضعالب"ربمه1لماذلكن.ذلكسمعت.بيريه.53-

وملتحمة.جسداطوبرلةاصبحتقدو؟لصخ!رالجبالكاللالىكانت؟المزركئشةا!بىدةءـذهزلبسلماذا.طي!.جيشناكالهكذا-

لبعضهمسما.سمانبغوراحا.المخفريرؤ،كوتىمندعضهماعلىو!طلا.ذلكي!فعلجيشناكل-

الىعاقدةبعضهاحولتلتفوهي،؟لبويألنحلأسرإب:،بركبأن؟فقطالعسكري(لزي.؟.؟لمدنيينوبينبينكالفر!مالكئ-
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الشمالي:الحارسوقال.عيئاهدمعتحتى،المنيعةاوكارها(لىالطر،بئفبمعالياتحلقمفترسةوطيورا،اعشاشها

هـقوحمامئاعصافيرنامنعتستطيعونهل.انثم.طيب-فيطريقها،الصغيرةبأجنحتهاترؤرف،والحمامالعصافيروأسراب

العصر؟عندجبالكمفيالنزهةواختفى،الاسلاربينمناسودكلبومرق.البعيدةاعشاشهالى6

دجاجة،كعيني5عيناوبانت.الجنوبيالعارسأساريرجمدتصيفيةسحبتناثرت،الاعانيوفي.الاسودالبازلتي(لتل1ءور

:وقال.واحدةساقعلىتقفبالوانهاوغابت،الشمالىرياحتدفعها،الرماديةالسماءتحت،خفيعة

هلتشط!*ون.لمانرت.طيب.نصيهـهاانيم*ن.انتظر.لا-ر/احهبت،الشماليالمخفربابومن.الاحمرالجبلوراءلشفقية4

بلادكم؟غزومنوالصقورالنحلأسابتم!عواانطولعلى،لشائكة1والاسلاك،المخفركوةوعبرت،لطيفةبحرية

لصبهـال!ءصافهرا.!ضاإكفيولا.يكفيلاالرصهـاصخى.لا-وامام.ورلمبه،الجنوبيالمخفركوةمنومرت،وغرباشرقاالحدور

تعبرن1،بلادكممنواحداياو،افتحاولتلولكنك.والحمامبوو،ماودوى،اخرىبع!واحدةالعربتانوقفت،اكخفرينبابي

السجن.نودعهاو،نقظهفسوف،الاسلاكهذهوعند.ظهريهماوادارا،للاخررأسهالحارسينمنكلوهز.عاليا

متسائلا:الجنوبرلميالحارسفقالفيمكانهمنونظر،الليليبديلهالحارسينمنكلحيا،المخفرباب

تقتلني؟هل.الحدودهذهاتاعبوتلو.فتلكن-.البازلتيالتلوراءغابتقدالشمس!انت3.الاخربلادجهةالعربة

غبريلكشن؟..صد/قااؤتلىهل؟!صد.لقينالسئا.انا-هناكان،الشماليالحارسوفكر.ناحيةكلمنيزحفوالليل

فعلت.لوسيقتلك.والغربو(لشرق،والجنوبالشماليغمر،واحداليلا

للالث،الاستهدهاناوعبرت.صديقكاكنلملو.طيب-

تقتلني؟فل.بالذاتانت،انتورأيتني.مثلاالنبعشلاللارىور(ءواصدةالسيار.نانوغابت.بعضهماالنهارحارساجيا

فعلت1دبم؟..ذلكفيتفكرلماذا.لكن.اضرفلا.ياه-ا!حمارس؟لجئوبيو!أح.الاحمرالجبلوراءوالاخرى،النبعهضبة

تح!يرني.انك.اعرؤطلا.ذلك:مخفرهكوةمن

وجلس!تا.الاسلاكعبرنالوماذا.اسمع.هذامندمحك،جمبب-.معانتحدثتعال.ها-

،الحدود!قوافيء-ؤا!دوقيقص!ودجراس:تصور.معا:المقابلةالهـوةمنالشماليالحارسفجاوبه

ذلك.تصور.وياكلان،بعضهمامعويتحادثان.قابلني.انزل.طيب-

-اناتريد؟..بر:اسيفعزونماذا،معاوجهـونا4و.ياه-:(لش!مانيالحارسقال،الحدوداسلاكوعند

العظمى؟الخيانةبتهمةنحاكم.الخيرصباح-

عظمى؟خيانة.ايه:ائجنوبيالحارسفصاح:ابابرىعلىالمخرةبكنغهيتكىءوهو،الجنوبيالحارصفقال

الغرب.جهةتضمددوا!سلاكوالصخرةالحارسينظلالكانت؟اليومحالككيف.الخيرصباحس

وهوالحارلس!بهكلبئاعينوتبعته،(لاسلاربينمنالاسودالهـلبومرفى-؟انتحالككيف.يرامماعلى-

ا!جنوبي:الحارسوقال.الطئوبفىالصخ!ربينيتلوى-.بخير-

(ناعرف1ممااكثرب-للادنامنيعرفالكلبهذاانتصور-،الشرفيالافقتشقوهي..الشمسيرقبانوراحا.وتضاحكا

.بلادكممنالحادسلكن.عالياتحلقوهي،والصخوروالحدأة،؟لاسلاكعبر

.ينظرانالحارسانوراح.مواوقاراسهالشماليالحارسوهزدحارس1دكن.عاب!خلقوهي،والصخوروالحدأة،3(لاسلاكعهـبر

مسنطيلوج4ذا،الطولفارعالجئوبىالحارسكان:بعضهماالى:محتجاالجنوبيالحارسفصاح.قواءبكليضحكح1ر

واس!ننبيئوعينين،الج*،لشمسلوحلمتهاسمراءوبرشرة،الملامححاد؟!!نولذ(

قاى4ذوفسمين،الثهانيالحارسىاما.الصقركعينيحادتين:الضحديغالبوهوالشممانيالحارسفقال

كخرزتين8ضيظخانوع!بنان،بيضاءوبشرة،مسشد.!رووحه،قوسطة.ليخطرتقرة.شيءلا-

الجنوبي:الحارسوؤال.ليقلها-

حتى،مثلناواذانأعيونالكماناتصوراكنل"؟..أتعرف-!بالجنونستتهمني.لا-

...مرةاولللحرالةهناوقفت؟الفكرة!ماما.؟.صاديقينالسثا.انا-

رمهشة:الشماليالحارسفصاح:الشمانيالحارسفقال

اربع؟علىنسيرحيواناتتحسبناكنت؟تقولما؟ا-فيصبح،الاسلاكبهذهعناالشمستحجبو؟انيمكنهل-

ادمابناءجميعااننااعرلىانا.مثلناانكمافكركنت.لا-؟نهاروعندكمليلعنلأنا

قدمين.علىوتسه"رون،واذاقاعيونامثلنالكمانادرككنت.وحواء:بالجدمتظاهرا،الجنوبيالحارسؤهتف

لك.اوضحبهيفادريلا.هكؤاالامرأتصورأكنلم.لكنعالياليرتفعالحدودطولعلىسورانبنيانبدلا.ياه-

الجنوبي:الحارسوأضاف.السما،فييغوصحتى

انت؟تعرفأكنت-فوضع،الضحكعنيتوقفانالشمانيالحارسيستطعلم

ا!فلي:(دحارسوقاللمج!وامسد،يدهظ!رعلىجبهتهواسئدالخشبيالقلالمعلىكفه

ناوقبحلماحياناالجرائداقرأانا.ذلكاعرفكنتنعم-فيالمفحك،اغرقثم،لحظةيرقبهالجنوجمطالحارسىوراح.بيسراء
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ساتي..طيب-.ضدنايخطبوهو،وفيرائكملرئيسصورةرا،ت،(لجيشادخل

عائدين.،للاخرظهرهالحارسينمنكلوادار:الشمالبمالحارسواضاف

الجرائد؟لقرأالا-

درائحةالجنوبيالحارسأنفوامتلأ.وفؤزامنحدراهبطاالجنوبيالح!ارسفقال

ور(ح.أذنيهفيصضاباهديرهكان.الث!لالم!همنا!عثةاليود!مت!ني.محنهاتتحدثالمني؟لجرائدارلم.لا.أنا-

منهوراينظرووقف.العسكريوزيهوجههعلىيتناثرالشلالرذاذانت:فيوقالواجاكلواخى.الجبلفياعيشكنت.كهـذاشيءعن

صائحما:يدهمنالشماليالح،رسوجذبه.الواسعنينبعينيه.الجيتنىفيمطلوب

انظر..تمال-اص؟!ا.،هـور!ةكثيرةاتنبباءفيهاالجرائد.الحظسيىءانت-

يجرياءاوا،النتوءاتمسننة،بازتجةالجسىارضكانتصوبتراجعالظلالوراحت.؟لزوالمنتقتربالنم!مسكانت

اشعةعاكسا،المجرىطولعلىالفضيبريقهيتكسر،صافبافوقهازوصألاة،وهجاتعكىوالمخورالزمالحرارةوبدأت..مصادرها

البوصى،منكثيفة(حراشبينالمجرىتوارىالمبجدوفي.الثمسالحارسوجهعلىتدرالعرفىحباتواخذت.الرماديةالسماء

وزهور،الحمراءالريبعيةبزهورهاالزبزفونوأنئ!جاروادحتنلئمى:هـلجنوبيالحارسوقر.وعنقهالشمأني

.-03سالا.....مخفريناالىفلنعد.حاميةاصبحتالشمس-
فسيمحددامبهيرالن!ممانيا!حارسورخ.لواناعجيبهبر.به

طفل.كعينيصافيتينكانتا.عيس،:الشمانيالحارسفقال

ماءمنب!حهيغرفوأخذ،بطنهعلىالجنوبيالحارسوافكقتفربخأصهل:الاناليكجئتلورأيكما.اسمع-

الشمالي:بالحارسصاح،راسهرفعوعندما.المثلال؟الاحمرالجبل

وائما.منهأشرباناتمنىكمحقاطكلعلهليسهناالماء-وأسلمكعل!كأقبضأطتخافلا؟..ميتخطفألا..داه-

مضيفا:وصاحالشلالالىالجنوبيالحارسونظر؟ضابطيألى

.الشلالوراءمن.هنامنيمرأنللالسانيمكن.انظر-؟انتتخافهل:لمحطقل؟صديقينالسنا.اخاف.لا-

الشمالي:الحارسفصاح.الشلالىخلفوانعطفالاأ،ةجأ"ضابطكوجا"،فككأتلولكن.لا.أنا-

.اليودرائحةخنقكوالا،ا!كازو!ق.امحر-وهـاوعرهقبضت،اعداشنامنواحدهذأ:لضابطكوتقولتغهرب

كا..الحدوديتسلل
الشمانيالحارسوراح.الشلالهدوبىوسطمرتفعاصوتهمان

قأبضا،الشلالخلفيسيرالجنوبيالحارسيرىوهو،راضيايضحك؟صديرقيوانت،معكدلكافعلانا؟..تقولماذا-

الحارسوصاح.الاخرىالناحيةمنظصحتى،،مناهبأصابعانفهعلى:قالثم،برهةالجنوبيالحارسوفكل

الجنوبي:؟أليمسكذلك.علينامفاجئةدورياتهنارتكونلنانهأعتقد-

هنا.أعيش(ناربد-فلماذا.الحدودطولعلى!لمدئةهناالامور.ذلكأحسب-

صائحا:الشمانيالحارسعليهدرد؟اذنبهورياتهـ6يقومون

الجبل.فيأعثرانأريد.كلههذاسئمتأنا-:وقالمعصمهجلديحكر(حالجنوبيالحارسلفى

عسدمعنمعبرايبدهوهسار،أسفاراسهالجنوبيالحارسفهـزوقتهندأستحملم.النضلالمياهتحتاستحمانار/ب-

المجرىضفةعلىمدفعهوطرح.الشلالوراءآخرىمرةوعاد.رضاه.جداقليلةعندنافابباه.طوبل

فو!بهاويرمي(لعسريوزيهولبدتهحذأءهيخلعواخذ.المقابلةبعدكافجاوقتاامامناأنأعتقد.طيب.تستحم؟نتريد-

الحارسعلىالشلالمياءعبريتفرجالنممماليالحأرسوجلس.الرساش.الصميماءوسطفيأصبحت،ترىكمأاثمسلان،الغداء

:مدعوراالشمماليالحارسوصاح،بحذريقتربوهوالجنوبيلسى1نذهب،وغدا.الغد؟ءبعد،اليوماليكاناساتي-

وانفك.فمكاغلق-.الاحمرالجبل

كانبينما.الشلالهديرفيضاعالشماليالحارسصوتلكنلساعندكماياهاانرقولون.اسمع.اتفقنا.لديمانعلا-

،ويس!رةيمنةيتلوىوهو،برأسهالمياهي!ستقبلالجنوبيالحارس؟هداصحيح.طعم

ينفضوأخذ،الشلالوراءوقىاجع.بيديهجسدهفيقطعةكلمدلكا؟طعمبدونعندكمالماءهل.طعملهاالمياهكل.طبعا-

اننساقطة41(ءقطراتزافرا،وأصابعهبكفيهوصهرهوجههعنالماء..عندفااما.طعملهيركونالفاسدالماء-

العسكريوزيه،الداخليةملابسهوأرتدى.شفتيهوعلىانهمنبقطع!معىتيثسط.هذ؟مائكممنألثربأناريد.ياه-

.الشلالوراءمنعالداومرفىاليمئىءضفهفيمدفعه،علق،وحذاءه؟الحشيشتحبهل.حشيس

،بحرفاحدهماينطقولم.راضياالشماليالحارسبجواروجلس.الحشيشاتعاطىلاأنا.لا-

:المجرىبرضالىبنظروهو،الجنوبي(لحارسصاحخنى.فقطما"كلممناشربانابىبد.الخ!رالثربلا.أناولا-

لكن،ركبتيهالماءبلعلما،القدميئحأفيهناالاثسانسارلو-هات.دائماأليهستشتاقانكاعتقد.تشبعحتىستشرب-

.المجرىارضستمزقهماقدميه.بمائنالتملأهازمزميتكمعك

فجاةثوصاح.بسعادةعيناهوومضتالشمابىالحارسوضحك.الشمسشونناوالا،الانفلضنهب.طيب-

انسى.كدت.أوء-؟51؟؟لغداءبعرستأتي-
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:،صاح،سه9رايجنوبيالحارسفهز؟مادأ-

كذ!ك؟البص.ورائهمن.رأتيلاسود1الكاب.أعرقه.طهورا-،قىالعسكرر"لمصترفيزرينوفك،،!ءالشماليلحارلس1ومد

ئا.قر،تو"اد،بعيدا،التلهذاخلمف.بعي!نههو-:وص-احإطن4!ندلىةالستخلفإدهوغاصت

هنا.رونبيتثقريبانك.براه-.هذه-

!ندماأرضاأحز!اعةاعودوسوف،قرتت،"نقريبا/مرالنهر-؟سنسكرلكئنا؟ويسكي؟ار"-

انت؟ستفعلمادا.أعودمتسمكرهالجنوبابناء:./قولوناسمعهمكأت.نسكران.لا-

قل.قبيلتىروعا؟ر1لىقوطانقظر،بيتغافيساجلس؟..أنا-.الخمرة

حي؟؟بوكهل:يىلهـ-"اقولماذا..ثم.نادراالااشربلالكنني.صحيحهذا-

فمي.فىالشهررائحةسيتع!مو!؟سكراطوأنا

...ء.صورفل!ريك.لحظةيررقص-،(لباودأء11بوزراوجهـكتلبط-أ!،كفي.أنذاكسكرانتكونلن-

،.اروسورهاواحربم،سر/"جيبوكبردهالشمانيالحارسودس

:الصورةأمل!وهو،الجنوبيالحارسوصاح.لرفيقهوأعطاها.ثءكلىيرولخى

.هات.طيب-
.بسداكبيرشاربه(ن.رجل"نلهيرا.ايه-

دمخر:(نىمانيادحارسؤماحفيفوهتهاوادخلى..وبهمنالزجاجةالجنوبيالحارسوتاولى

ارصممالي:الحارسفصاح.توقفدوريرجرعوراح.فمه
.بحو!أمامهنطقت"ارايتهلو-

؟نادراالاتشربلااتكوتقول.هدايكفي.ايه-

اللهجة:ليرزاتالجنوبىالحارسوء*،حالى!ظروءاد.اد"الزجطجةوهوبعيدالجنوبيالحارسفضحك

حضرته.فيساقعلىساقا،ضعأنجرؤتلماأبيرأيتولو-يتئاو!انطذاوأ!رىررظةوبين،ا!لول،ريرو!صي،ا"جرىيرض

:الصورةالىيثيروهوالجنوجميماالحارسوأضاف:الشمائيالحارسوصاح.الزجاجةمنإلشرب

؟كزوجة..0.51و،رزه.امكهذه.اسمع-

عمي.ابنةسأتزوجلكنني.بعداتزوجلمانا.اختيهذه.لا-الحصىمنالاف..ملونحصىالاجردالجثلعند.تعرلى-

لو.واخضر،واصفر،واحمر،ازرق:كلون1
.تصور.سارزوبرهاأنالكنني.انتلماتزوجتهاعميأبنةر؟يت

:وصاح.الصورةعن"عينهالجنوبي(لحارسدرفعلم؟..رفيقيياسكرتهل:ليقل.الانهدأتقوللمادالكن.يأه-

؟سكرتهل
تشبهك.لالكنها.جدأطويلشعرها.ير(5-

برث!هذاالا!ضرواخجمما.ليخالةؤف،هباما.أبيأشبهأنا-ائحصسهدارونجيوبي!ملأ.اسمع.سكرنصف.لا؟-

.المجرىأدضفي،هءاوالعره،بهوآتيالملون
كذلك؟اببس،أ

جمما:اثسماليالحارسفصاح

ماتص1-

،ءيناهوشردت.صفرهعاى؟لصووةالجنوبىلحارس1!دومالتكهده،صغبرةأحجار.؟.ءلموذلةأحجار.؟.اتضرف.؟.صحيح-

مثلا؟

:وصاح

.؟لأدءممنأتزوجان(لانأتمئى-واراها،(لمجرىشاطص!ءمن،باصابعهصغبرةبازلتيهحصاةوتناوله

الشمايى:؟لحارسفصاح:هدافصاح.الجئوبيللحارس

؟جمبلاتاتوإاله!هل:ليقل.بدورةمناتزوجاريرهـاناذا-أكبرلل.لا.؟لحجمنفسفيا!لح!(.هكذألونهاليس.لا-

.جداحميل!تنساعكمان!فولونمنارصعلى،صافماءتحت،هنامنظرهاتصور.كالصدف،قليلا

:مؤكدا،الجنوبيالحارس!ب!فرد.*سودالبازلت

.11.3..؟بهاستماقيهل.حقارائعة5قكون-
.هدهمعلى،؟تجدلسقوكنهن.عظيممدوولهق.جميلات-

:ردف9و.تالاصصورةنحوالج!وبيارررسوأ!ارالا!صالثىقلبفيالثمايىالحارسبهالمحطوح.ا!زجاجةفرغت

قرنجك!.فيبت،نيوابئي،(ختنناتزوجأنأريد-شجرةسماقفيتتكسروهىصوتهاعلىالشلالصوتوطغى.لبعيدة1

الجنوبي:الحارسوصاح.زيزفون
،أحتي؟تتزوص،،هل.ياه-

ليت.يا-فيلكبقي.كماسمع.معيبلاس!اتتي،القادمةالمرةفي-

:فجأةالشماليالحارسوصاح؟الجيش

مسمحى؟أممسلمانتهل.ليقل-.واحدعام.عام-

مسيحي.طأن1بدويأننيمع.أنا-تعودعندماستفعلماذا.عامانأمامبىمايزالأنا.فقططم-

:وصاح.ممتعضاثفتيهوم!.بأسفرأسهالحارسفهز؟اهلكالى

مس!يحي.رونأحض"نيتتروبماريرفبلونلنوهم.مسلمةأحتيلكن-التلأتعوف.أسمع.كثيرةوحيرات،ارصيعندنا.أنا-

ببدويمزواجهاقبلوالوخى.؟الاسودآلبازلتي

.اذنآمللا.ياه-:وصاح،لغرب1جهةبيدهالشمايىالر(رسوأشار

ركبتيه.علىيرد؟وشبك،كشفيهبينرأسهالجنوبيالح؟رسواحئى؟هناك..-
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الملونة.الفراترواجنحة،الشلالوهدير،الزيزقونأشحار:صاحثم.وسكت

:و!احا!أرسو!ن.مدرطي!ملشانينحبكانت.اصح!ليكانت.سرالكسأروي-

جهنمية.فكرة!كانت-ردف!ت!:يلتيا*ن.بهال!بتزوجهووتقدم.مىلمهـامسيحياوكان

الشمابى:؟لحارسفصاحشرفطأقلفبيلةمنالشابكان.السبباتعرف.بهاتزويجه

تقصد؟فكرةاي-.ؤبيلتنامن

الخشبيبنالقايمينءلىووضعته،بهجئتالذيالخشبلوح-:الشماليالحارسفصاح

انهسا.الاتسلاك!رزهمملأعبرأناستطعتل(لولاه.الاسلاكفوق؟أختكفعلتمادا.ياه-

.جداعريضةكانت.وماتت.ممسمةبصخرة!ايدثرايبنقطعت.شيءلا-

قلبها.فيلسقط،انتقلتكما،فوقهاالانسانففزلو-.دمشواتخمسوأحبته،جميلة

-؟الانمخفرىالىساعودكمف.طلمم!-?.ء
.......،المصرىيتاملانوراحا.ل!فبراسيهماوهزا.رسانالط!تن!و.

نفسه.باللوح-
صفن!ئيعلىتئاترو!و.الماءرثاشاقبانويرالمياهلمهديروينصنان

مرة(لخشبيارلوحءلىاقفص!ىتساءدنيهل.لكن.اءرف-.ا!جئوبمنقادها،ا!طائراتمنرسب!رق،الاعانيوفي.ادجرى

.الصضرةالىواصل،احرىوء-اح،ر؟وس!!ماةوقتعبروهـي،ازيرئروواالحارس!نءن!اي.و-صمعولم

بك،اصعدوابخل،نن!في3ءلىأنت،وتقفاناساجلس.شكبلا-:الشماليالحارس

الختنب.لوحألىتملحتىواحد!أكونأنأهلكيرسمحهل.بيتكالىاناجئتلو.طيب-

عيب!منلهيا.كتفيكعلىاقف.يراه-
ممهم.

صدبرفين؟الستا.؟.هذاعيبفياي.؟.عيب-دائما!فاسمفون..لا-

طبعا.-؟فقطضيفا؟.ض!بفا-

اذرهدافيتفكرلا-"!ئتكونإكي.ؤ.ائلفييعسونددناالناس.فقطميفاة.-

"ما:سمعالكنالما.لشكلمقمهالحنودىالحارسىوفتح.005؟00....

..--..ما،ةءدصصتظل،دلكمبلاما.عامتعمالهبي!نمئاميلمتوريم،بلادلااهل

.اى..اى..اى-

.......دائمايسباغر

للأ*.هيمه.متؤدأكونآنذاك.ياه-

الهضبة،أعلىيقفشمالييديهئاككان.الصوتجهـلآمعانظرا:حاولالهممانيالحارسوأردف

يسراهالجنوبي(لحارسومد.اليهمايردبر"فيمه-وبالرشاشومدفعه،كالحهامةهادئة،مح:قى،جميلة،بدويةمناتزوجأناودكنت-

المدفعؤوهةيرحصيالشماليالحارسواسرع،كش"4ءىء!قعهوتئاول.ت!نروجميأىتقبل،اجنيمننفسهات!كألىأرتقبل

به:وصاح،المجرى.نجاه.روجا.نقبلكواحدةبدوقيتجد!ئ،حالايعلى-

..أنساهل..؟.لماذا-
عسه.تفاهمسأ.انتظر.معاسيقتلنا.حذرا-

حمى،ا!حدرويصعد،اد!خرةقيقالثمانيارر،رسوألرع.فتجلهاشرفنىرفهايئاطح،ردويةقبيلةء!لستانت-

وهياابربيهماحركةقييرالجنوبيالحارسوراحالجندياماموقف:ا!وبيالحارل!ىوماحلانارواوصمت

دوء.إ،اامصوبايزالء،الرءديبربيفيالمدفعكان..!الاهمان؟الان(فكرفيمأتعرف-

ورآهماليتبعهبيدهلهواشار،نحوهالشمانيالحارسالتفت،دقائق:وصاح.بيدهالهواءالجنوبيالحارسوضرب

فألؤركسأضربولكنني..راسيمنالفكرةطارتلقر.اوه-
الحارسوقام.الهضبةاءإىمنوي!نحدرا!،اليهظهريرهمايرا!يد

اعلىفيصارواذ.لمنحدر1فيوصعدالصخرةوتسلقالجنوبيتحبوانت.!رريقارنحى،دوءع.بلدمنو؟دلأزاوانتانا:عليها

ؤكمن.11،ض:قياسفلمنركفهانيالشهالطرسلهانتمار،الهضبة.بلادكفيالجبأةاحبوأنا،بلاديفي"اروط

خلف:ا!ش!مانيالحارسفصاح
4ناظريعنغاباحتى،والتلالالرمالينضمقارورآهما.شجرة

الشماليلمرةالس-ج!محركالجنوبي(ل!ارسوسمع.المخفرتجاه:هـكساقول.مشءلمفةرا!بفياثلةفى.أفهمكانابة51-

أسرع،4ناظرلمعنغابتوثدءا.ارورسبجهةعائدةتمرقو!عاهدوواواسيان.هب4.؟.ذلكف!لمتلماذا.هذهنفسهاقتلتارتيقريننك

واقفاالتةممانيالحارسىكان.والرمالالننلؤلعابراالهضبةرونينحدرقابل1انط*عاستلامثلا:انااخرهـللألكسأقول.بسرعةالانيعمل

الجنوبي:الحارسلهوؤال.ينتظر؟لماذا.بب-اطةمعهواتكلم،مدننااحدىفيكب!يراموظفا

حدث؟ماذا.ايه-:(لجنوبيالحارسوصاح

الشماني:(لحارسفقالأصسهلكنني.تماماؤلمتءاافهمأنا.نظيفةافكارالمكان.ياه-

ناحونر؟سنافوقمنمرت.بلادناسماءفيصلمقتطائرانكم-.أؤرأهالاوآنا،الجرائدتؤرألانك،دلككانربما.صدريفيهما

.الجنديليقالىهكذا.نسمعهاالاخر.وجها!ىبنظراحدهمايرعدلم.الصمتالى؟لحارسانوءاد

!ياه-.بجلمسانصديرقانهطهادلكومع،ينيلثمنأن!ما،يفكراىوراحا

:وصىاح،الجنوبيالحارسذلكقالىفوقالعصافيرزؤزقة:واحدةاصوا.نايسمعانو،واصرشاطىءءلى
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جئف؟اينمن،ولاانتمندا41يعرفلن؟الجنديمعفعلتماذا!

الشمالي:الحارسفقال:(لمخفريادخلوهـوالشماليالحارسفقال

بالهربساسرع،الغروبقبلدادمةعربةشاهدتلو.طيب-.فرقيعنالخبريكتمانرجوته-

.اجازةتأخذخى،الاحمرالجبلديواختبيء،اليك:الجنوبيالحادسصاح

،ساعدهتحتووضعه،الخشبياللوحاليهالشماليالحادسوجر؟عرفهل.والسائق-

الجنوبي:الحارسفقال:المخفرداخلمنليالشطالحارسصوتوجاءه

.مخفري(لىوساذهب.مخفركالىاذهب.اتفقناطيب-.شيئايعرفلم.لا-

الحادسوج!ل.مخؤيهماحولىودارا،عائدينالح،رسانواستدارالحارسفقال،طويلخشبيروحيدهوفي،النتيانيالحارسوبرر

العربةوكانت.صدرهالىمصوبارشاشمدفعكان.مجأةالجنوبي:الجنوبي

ذاتوفي.نافذتهاعلىمتكئاالضابطوكان.المخفرباباهامواففة؟الجئديعرقني-

:مخفرهيدخلوهو،لنفسهجمؤلا!ماليار!ارسكان،ادد!ةراسكالىشنالرن1ير!بما.لجنوب1جشمن(نكعرف.طبعا-

منا.لستانكليعرف
."المخفركوةمنسأحادثه"

فتبعه،الاسلاكتجاه،المخ!فرحولد؟ئراالشماليالحارسوسار

الجنوبي:بالحارسالضابطوصاح
بضيق:يقولوهوالجنوبيالحارس

تقدم.-
الساعة؟هذهفيجاءلماذاطيب-

منلاشارةواشتجاب.الرمال3مصفراالجنوبيالحارسوجهكانمحاولةادلىعند،فوراالنار(ضربان،القيادةامرليبلغنيجاء-

ءفيكان.الخشبيتينالدرجتينفصعد،الضابطيدفيالمدفعلمحوهة.للاستفزازاو،للتسلل

(لجنوبيللحارسالضابطوقال.جنوداربعةالمخفر:؟لجنوبيالحارسفصاح

سلاحك.سلم-خفتلقد.يقتلناانالجنديبمقدوركان.الحدهذاالى.ياه-

يحيطبىنجميعاورأهم.المخفركوةخلفجائماالسماليالحارسكانوتضرباني،الهضبةاعلىفيوانتما،المجنديمعتستديرانساعتها

فقال..جنديمنهويأخذه،سلاحهيسلمورآه،الجنوبيبالحارس.بالرصاص

لنفسه:فوقيالخشبيينالقائمينعلىاللوحوضعقدالشماليالحارسكان

"الشركفيوقعلمقد.جميعالصدتهم،معهمانهلولا":وصاح،بسرعةنحوهفالتفت،الاسلاك

الجنوبي:للحارسوقالى.كتفهفيالرشاشمدفعه(لضابطوعلق.اخرىمرةذلكتقولانعيب.اضربكانا-

الانسانيديرعندما،الاعداءجنودمعتتحادثون0هكذاكلكم-ةبرقةالجنوبيالحارسفقال

.ظهرء؟الامرفييتحدتلممانهتعتقدهل.تغضبلا.طب-

الجنوبي:؟لحارسفقال:الشماليالحارسىفقال

شيئا.لهاقللمانا-.الانتنجواناالما.اسرعلكن.سيفعلانهاءننقدبل-

الضابط:وقال:الجنوبيالحارسوقال

مخفرفي،وحدهعليهويعتمد،باصركم!ثقمناالواحديكادما-؟الحدودنعبرانصتبغيكانهل؟..لك،قلالم-

اروائنا.علىبالتعرفيسرعحتى،الحدودمخافرمنبالقائمممسكااقعىقدن013الشمانيالحارسيجاوبهولم

الجنوبي:الحارسفقال.اللوحفوقوسارت!فيه3ؤوقالجنوبيالحارسفص!د.الخشبي

صداقصنا.وبدأت.فقطتصاد!ا-والاسلاكقائلاقبا!تهوقفثم.ألارضالىومنها،الصخرةفوقوقفز

..:محتداالضابطمصاح:بينهما

فارفقيثرئرةثم،سببحارةالامرلدأ.تصادقتماكيفاعرفانا-
...هل؟انتستفعلماذا.لكن.انامخفريالىاحديأتلم-

.الحدودسلاحفيحندكبلشرفتليقلا
.؟سيحاكمونك

لنفسه:الشمانيالحارسوقالى
الشمالي:الحارسفقال

."بالرصاصويرمونه.سيأخذونه)

الجنوبي:للحادسقائلاالضالطواضافرمياالنها"ةكلسيعدمونمي،بديلبطرسال!ضروبقبلجاءوالو-

..بالعدوالاتصالىبتهمةبالرصاص

عبيط؟نت1هل.اخبرني.لكن-
؟..عدواي.؟.عدو-

الجنولي:الحارسفقال
.!انتس

الضابط؟سببممايالماذا-

الحركة:عنلاتكفانوءهـاه،،لضءالطفقال:مكتئباالجنوبيالحارسفصاح

فلا،الجبالفيسنهربط.الانانيتاتيأنرأيكما.اسمع-

رفبتك3ولسل،ارضهمالىالحدود.تعبرانءلىجروتكيف-.احديطولنا

عفرتفكيف،وبينهمبيننامقطومحةالعلاؤاتانتعرفانت؟اليهم؟رطولونكوت!جعلهمتهربفلماذا.معيانتيركلمأحدالكن-

؟اذنالحدودأحدالان،ابيسيحميك.لابيواسلمك،اجازةاظاحد،طيب-
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الشمالي،الحارسووقف.والساقينالذراعينمفتوح،ظهرهعلىملقىرتأردف.شيئايقلنمالجنوبيالحارسلكن،الفنابطوسكت

قائلا:الاسلاكنحوواسرع:(لضابط

؟هكذاقتلهممنبدلا.تهربلملم-تكونان:العسكرياررمميبهسيواجهكاثنينمنواحدهناك-

الجنوبي:الحارسفقالاتصلتاذ،بلادكنترفعلىحريصغيرتكوناو،للعدوبينناجاسوسا

فقتلتهم.لاصطي!اثكمدفعياعطونيم.واحدةفرصةهنلكتكنرم-،خائناستكون،الحالينوفي.(لعسكريةأنخدمةاثناءاعدائناباحد

.الاعداممنلانجوي!ساوموننيكانوا.بالرصاصوترمى

قاتل.الانولثنك.وسامااعطوكوربما.بطلالصرتقتلتنيلو-،بالسكوتاليهاشارالضابطلكن.فمهالمجنوبيالحارسفتح

بطلا.اكونانعلىورتلااكونانافضل،الحالةهذهفي-:لهفائلا

الشمالي:الحارسوقالشترمىولكنك.تشاءكماالمحكمةديستتكل!.الاناسكت-

وبلادبم!.بلادكمنالرصاصاصواتعلىالانسيأتون-:النهايةفيبالر!اص

الجنوبي:الحارسوصاح:لجنودهالضابطوقال

انظر.؟...اتسمع-.بناهيا--

،والغربالشرقمنتقبل،مدرعةوسياراتمصفحاتهناككانتثم،جنديوتبعه.المخفربابوعبر،نف!هحولالضمابطودار

الجنوب!:الحالىسوقالى،والمجنوبالشمالمن.ظهرهالىمدقعيهمايصوبانجند"انكانوخلفه،جمرالجنوبالحارس

لنا.نجاةولا.!حاصريناصبحنا.الان-ةالجنوبيللحارسالضابطقال،العربةفيجميعااصبحواواذ

السمالي:الحارسفقاللكن0التادهةالقنرةبحيلتكماالاسلارتعبروانتاقتلكاىفكرت-

قتل!م،الذيانا(!ئيلهمفل.مخفررالىبالن!اباصء-،.الرصاصيطلقانخشبتلذلك.مثلك؟حمقيبدوالاخرالحارس

.نجوتالذيوحدكوانك.الجبهةطولءلى،مسلحصدامويكون

الجنوبيةالحارسفقالحولتدوروهي،الجنوبية(&ربيةمحركالنتمل!طالحارسوسمع

لنفسه:فقال.نفسها

وعبرت،حادئتكلانني،بالرصاصسيرمونني.واحدةالنتيجة-."بهألحتىسوف.صديقييهـربانبدلا"

حقيقةعرفواواذا.ذلكألانتعلمفرقتي؟ناعرفانا.الحدوداكرقيةالزاوقيعند،المخفرخلفيختبيءالشماليالحارسىواسرع

.مراتعدةيقتلوننيفسوف،هناحدثمافصوب،االتشرقينحوتتجه،لمجنوبيةالعربةوشاهد.؟لتتممالية

الجنوبي:الحارسفواظالعربئفانحرفت.السيارةعجلاتعلىالنارواطلق،ا!رشاشمدفعه

شيئا.عنكيعلماحدفلا،مخفرك؟لىاذهب.انتانج-ابىدبلى؟لحاردطمدفعمنالرصاصانهـمر،ولملفور.نوقفتثم.قليلا.

مناظيروهناك.جدايقتربونالانانهم..؟نظر؟...انجو-وخادع،وجههعلىالشماليالحارسقانبطح.الجنوبيالمخفرفي

نسلمانيئتفيانهاتقد.لنانجاةلا.معاالانبهار،نامكبرةسنتمامااخنتفواقدايعربةفيمنكان.ص،دهثمالبديلالحارس

...؟و،موتناونئتظر،انفسناتتقص!الاسلاكوراحت.راسهفوقوتدفق.الرصاصىوأز.محينيه

أاوسةلنفسهالشمانيالحارسوقال.الرصاصطلقاتمع

انفسنا.نظزر-."الرصتاصاصواتعلىتأنجبهمسو!.النجدةفي؟ظرونانهم"

انفسنا؟نقظ-:لئفسهفقال.الشماليالحارسعلىالرصاصطلقاتوكفت

لا.بلادكاوبلادنافيلناحياةلا.الاننفعلهانيجبماذلك-."!ييا!رعةررظرونالاناذهم"

.ابدالناحياة:الجنوبيللحارسالضابطوفال

الجنوبي:الحارسفقال.لتنجودرصتفىهذه.تصطادهانانتعليك.مدفعكهذاخذ-

مناكلسيمقتل.صدرجم!الىوصوبهمدفعكارفع.فكرةرري-.لنااقتاله.بسجنكاكتفواودبما.يسجنوكولمعنك(فرجواربما

.يقبلواانقبلاسرع.الاخر.لىلضابطوقال.هدفعهءلىالجنوبيالحارسقبض.

صدريم!.فيالرصاصمنيمكنكماكلاطلق-.لكماصهدهسوف-

وتطلق..ثلاثة.اثنينواحد:سأرو.طيب-.الحارسراسولمح.!ئهاوبخئم.الشأرةمقدمةالىوتسلل

طيب.-:وؤكر.الارضعلىمنبطحةالشمابى

.والظلالوالضوء،والسحاب،الشمسيفي،لحظةالحارسانحدق."الاناقتلهانبوسعي"

الحارسوقال.الاخرصدرالىوصوبه.مدفعهالحارسينمنكلورفع:لنفسهقاللكنه7

الجنوبي:"..انالينقذني.البديرلالحارسوقتل.العربةعطللقد"

ثلاثلأ..اثنان.واحد-واطل!ؤ،والمجنودالمضابطنحوبرعةالجنوبيالحارساستدار

تتقصف.الاسلاكوراحت:الشمانيبالحارسوصاح0رشاشهمنمتتاليةدفعات

لك.قتلتهـ،لقد..اي..اي-

فياضدسليماى(القاهرة)ابىريلالحارلىىان03مخ!رهوجهةيعدوالجنوبيالحارسوراح
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*بر:*****،******،،**!س،*،**!عم?*بر?ءبر**بر**بر****ميكليث*!ي*،*،كل!**********،"،*******،**كلي7
ء*
*"
**

:؟

؟مب

***-أمعنزلمحور،ركبنرأمأنعنلمه::* "الصحراءحرمنتلطف،باردةنسمةتكونفقد،البرغوتياسعدالصديق"الى!ه؟؟لمه:* لمهلمه**"*
:4
مناصار(لحتىأنحنمنالنادلعرفش:ء.و، اصدداياانا

نتمنى.،ندعو،القدراياليرغمنعدلمتاؤ،!لن!وأرأكمإبلرازلتوما،نعاملمات

:"
ترأمىالصمصت!وةفىأيا!ناتزللمالمماءويرمينما،الصسحمعللمقهى.10.05 ...دلممعال3كله لرلمه

.،
الهياماتعاطيناالمرالقلقوسراياالضياءالسوداعراقهافيلاخدرو!لي

-..لمه

*8

ز!أمى..ألا-!اس.وا)يئنزللمتدعونا،الحاناتالىالليليننذفشايزللما
،"

:.*الفتيانفتىكان.نحك!ةتزللم!(اليهاللخفافيشواوكار،الموأخير
لم!

:(سيفهبزيوماسيفلامنوزلنا،اياطالبلهاءالطاولةعلىألقاكمزلت4

أرتمينا:أزىنحملهالافتةالدا.ءا!هافمااعشاا.-ممه
.-جو-مىلرلمه

..لمه

الليالىسيقاندعننتحركىزلنا،التمغدء،نا"زال -....يمسلمه
..كر

السعالبحباتالغرقىالحانةزوايافيونغر!والموت،الصمتنتحدى

*3.غرفهصمتفيأوالشارعمدىفيالسعالواصداء،النرأجيلهات7ب!بن

لأ**،المتصاعدوللدخان

برأتفهبعدوزلتمزلتتافهماالهوأءطولحبنإشلاءنحمكلنزللم

ز.!.ا

بر؟يباليمنسياسهنحكىنعدلمأنماغير

ألطريقا:ننسولم،متنماولا،ششامانحنالمقاعدوملشما،النراحيلوملتنا،النردملنا
..

::قرفنا،ولكنابا،نولبمللفنئلععبالقمالحمنالغرلوبناماغمكلنالمعةلعولحظاجفونان

برايشدفىعليناالحظلعبة

نرودانيوم،نرفضلابعدأنارغمنكونمنعرفونل4

مب
الجراحثراعهاقهفينعسلمرفأاستدناكنلمرة

:اصدقاءيافاعذروأحسرنالكناخفرأءورقةواشسترينا

-ا
:ارصباحح!ءا!اا،!أكمفصاللعينالحظذويالنلسمنبعداننافعرفنل
:المساءأتيلدناو.احزينأالمقهىز"نجندحردونمن اننا

**
ل!.اتفهلعدوزلتم،زلت"تافهاأنيد!عخا!الراحةالىسيرمعناخلناه!كل

...-..

وغابتناساناأليأسعتمةيضوىكانوجهكل.،

:الخورىخلمل-..-4

*..ء..حسابمنءلينارو،نثؤدي،قروشانلعىمره

*-

+*عليالامام*عتاببنظراتيرمينا!ئكىبريعذرنامرة

أئج-

*!*-*****بر*برء*بربربرير****حمعيبربر*ععمء-?*بر*********بر****بر****سي**ء*كعيع!هعبم*ككغعععم***

33



صر!فطء195تج!ير
ء،؟مع/!-رربتسبسبستسيتطسبسبسسيسي!!سييسسي-ح!+ا-!ا---كا-----

ص!-صصسببسصسببسءسبص!ش!صسش!ىصء"!سب"بسءسب!سد*.
لأ*---!

الديكويجدلامعةريشاتالديكمنيجدالبيتالى

طفل.بمتتاعرتليقهنافالمأساةالمائدةعلىطبقفينفسهأسربسننسفصسر...

بلدتهااغرقفيضاناخبارلستثيرهاالتيوالشقيةعزامسميرةبظغ

طيوفنغسهاترأوغ،نشاثفيهالذيالحيعلىوطغىصق891في(.691)بيروت-الطليعةدار

ا!واتمنهربا"يدهامنتفرثمالبريئةالذكريات

الرير.الواقعأنتعاقبشاءتحينالالهةأنحةاليونانالاساطير!ي

اطفاليشهدلنوهمابالسمعادةنعمااللذانوالزوجلنو!لت،ا"ءمئمقربةعلىوضعتهبشدةالمذنبيناحد

الوهمى-التبنيمننحوعلى-الروضةفيألاخرينا!حسرغلتهفيةقعانهخطلاذاحتىمنهيدنوالماء

ابعادوالىبالفراغالشعورالىالاهلالحاحاتحملتهيماث!رةمئوستلوىيلوبوتركهاراديةبحركةللاءغنه

نفسيهمهـا.عنالجميلالعزاء!ضالظمأنعلىاسهليكونقدالماءلافقدانان.سالظمأ

تعلمهاتمامعلىفقيراطالباسا"عدتالتيوالمومسوعنخارسيةقوةعنالفاجممانالحبىهذاوفي،مرا.وغته

حفلفيتشهدذهبمهالجامعيةدراستهانهىحتىصتهلاوفي،الأساةمعنىيكمنتمزيقها.نملكلا.علافات

أكتفمتثم،نسجهفيساعدتالذي(لمالروب"التضرج"ألس!اوية"لهذهمثارعزامسميرةقصصألمجموعة.من

الحفلمن،وأنسلتبعيدمنهااحلامتحقيقرأتبلنانبصد-قريبوهو-الماء"نحرمانناتشبهالتى

هـممضمرةمعانتبددتوقدحياتهماتواجهوعادت.بلوغهمحاولةفيالجهدنستفرنج

.ابدابهاتبحوالعاداتالاممالمنمتنوعةصورأالماءذلكربمونوقد

قميصف!رق"معلما"يكونانارادالكولءوصبيمسعرب،ابنهاعنهاغابالتيالعجوزلدىيكونقد-

ينتظروبات،يتعلمأنيحاولوهوقلبهالىالزبائنأحبفيا!ت!فهالذيا!بىهو(افيعدنلةقتفي)

له.معلمهطردكيفسيعودإليهتت!دبسفهي،بامرهتعنىبانواوصاها

فيمعرضلعبةبمنظركانتتتسلىالتيالفقيرةوالفتاةمصيرويكون،كنتهمانقائصأليهوتشكومتألقاطبيباالابن

حسناوحيدةأتسفيتهافيفجعتالدكاكيناحدىشاطىءعلىبعيداكيسفييطرحان7السعجوزالكلبذلك

+.لابنتهمديةاللعبةتلكاحدهمانتترىشعلللتيالمحنقةا)عفقيبأمريطرح،ليموتانبحر

خبز"قصةفيالذروةحدالمأساةمعنىويبلغ-تعويضا-الكلبالىالعجوزمنانتقامها

عاشواليهودالعرببينالكفاحميدانفي-"الفداءل!لمنيحاربكانالذىالفلسطينيلدىيكونوقد

فصيابصرهسعيدبيتاجلومنوطنهاجلمنرامزيهبحالذيعمرابنههويكونقد-ووفاقهعمرابنه

سمعادوكانت،سعادعينىفيينظروهوللمستقبلة3مرهووفيمما.فامسطينمنيستنقذهالقيحاولاملخر7

ولرفاؤ"،لهالطعامبجلبالرصاصسحبتحتتتطوعقذيفةتمزقزوجهوورأءهطفلهيحمللاهثايجري

وماتتبدمهاالخبزمزجترصاصةيومذاتوأصابتهاالصايرالجسمالابديألصمتفويعل،الليملسكون

ونظروأ،طعامدوتاياماورفاقههووعاش2عينيهامامهسذهفخذءللهولبردلقد)أ:لهتقولوامه،يديهفوق

؟..دصهايأءلونهل-سعادبهاجاعتالتيالصرةالىحولهلفقدالموتانعارفةغير"عمربهاولفالبطانية

برفاقه:وصساحبالصرةرامزاروسكقاتلترددوبعد.الحمرخيوطه

جوعا"نصوتأنلناترضىلنسعادان..كلوا"علىالمأساةعناصرتتسللالقصضهذهاكثرفي

احد.راكلولم....عليهمغشيارامزوسقطفالطفل:تتفاوتالمفقوداتقيملانمتفاوتةدرجات

هذهعرضفيبهاخذتالذيالتركيزهذاانغيرذينثترياسبوعينمدىعلىمصروفهمنيو!ر،(سعد"

ظانيظناذ،سميرةقصصالىيسىءقدالمجموعةويرجعالقفصيشتريوحىين،قفصايحبهالذيللديك
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الطبيعيالحزتتحزنبل،مستكيش"سشسلمةللاخفاقوانها،البنترحياةفيالاخفاثتحقيقالىالاتعمدلاأنها

واعزم.!نشيئاتفقدلمكأنهاطريقهافيتمضيثملدىالقصةانهذاًء)ىاردوا.اجتلاباالاسىتسشتير

فيوقفبابنهلينجويعدوسارالذيالاب:تصميمرفيعةخطوطهيواء،وحدهاالفايةهيلجستسميرق

فقد،ماصلاةيقرأولم":قبرهسويعجيبةرجولةوطريقة،لاتء.مخصياتوحركةالاقصوصةمدىعلىتمتد

بينطزيقهيشقومشىنفسمهوانتزع،الحقدأخرسهسمبرةمنهازطلإ،،وزاو،للأحداثوتلقيهاتحدثهافي

يتخاذلانيريدلاالعودقويصلب-"ا)لمنازحينؤلولازضهتفاذا،ا(-خلغةالمواقففيالنفسيةالخفقاتعلى

حرقالقميصالذيالكواءوصبي.ارادةذوانسانلانه:يقولانالاإرىءالكليملكلمالاسىالىذلكبعدالقحسة

لقشإالقميصصاحبانمنامهفيرأى"ولكنمتعبإنامؤص((حسن))ان.سواهالااطبيعيةاالنهايةهيتلك

تصيرانحاولتقددممت،ماالقميصعلىسرلملا":لهفيالجطولةمعنىيفقدلم"سليمانبركالى"ؤحمة

."وتخاذلوخوفهلضعفهرحضاألحالمفكان"معلم،جدرانه"منبيتهالىيلتفتوهويستمدهكان،هربه

وجدتالتخرجحفلةفيالجامعيتجاهلهاالتيوالمراةيسجروهويستمدهوكان،"القمرفضةتنتربالبيضاء

ومضتالحياةيابيستفتحو!ورؤيتهفينفسهارضىوالحقيف"،"يرهـإ"الذيالطرفيالجسمحرارةمن"

واحسرةبادرهمنهاتبدراندونالجموعتنفضانقبلفبفالموت،الرصاصسحبتحتهرباكاناج"تقول

ذلكوجنبتالراسمرفوعةقويةمضت-كاذبامل.منطمهربلاةحقيقىيكونيكادر51إلحالهذامثل

فيالاسىهووهكذا.احراجمنلهتثيرهقد"،التلميذ.ذاتهفيافتعالا!سهذافانالصمغيرالطفلماتفاذا

ومثارضعفلاقوةمصدربهتحفلالتىالقصصكلفيتبعثحقيقةوهو،سابقةفقودالىيضاففقدلانه

.وتصميم.نجطتلووهكذا.والتصميمالاصرارمعنى"حسن"نفس

يفردهاتمييزاألاقاصسصهذهيميزاصيلشيءوثمةقصصهـنالأساةبمعنى!ىقصةكلالستعرضنا

معنيةسميرةانهذاوتبيان:القصيرةالقصةمجالفي.ز!ايةووقيألفايةووجدناواضحاتكاملالوجدناسميرة

انهاالقصصمناللونهذاصورواعسرالندسيبالموقفتف!هـوهىبمشماعرزاتعبثانتحاوللاسميرةان

و!"علىسليمة-طبيعيةعاديةشخصياتلهتختارفيتشرسانتحاولولا،زغوسنافيالاسىطاقاتبعض

الواحديعبروانما-متاصلاقلقاأوتمزقاتعانيلا-عاموو-ذاولىسالر-بةواستشعاروألاخفاقالزهدنفوسنل

بعضتماسكهن5يهزقدمعينبموقفاشخاصهامنيتنحفلاشخصياتفهي،لثخصياتهماطبيعةفيكامن

الجزعاوالشكاوالندماوالحيرةفيويوقعهاهتزاز

للىتلجألاهيثماللحظةتلكفيتصورهانتحاول-.

ذلكومعنى.بمغالاةفيهوالامعانالمستفيضالسحليل

تختارفهيصارمينبحدينالفنيالاخراجتحددانهاالكيوةالكابة

فيالاغراقتستطيعلاوبذلكمريفةغيرشخحمية

التحايلتعمقلاوهي،لديهاالنفسيةالكوأمنعرضصإبم5
فتفسد.خثاقلبطيءشيءالىالقصةتحيلأنمخافةمه

الحدينهذينومع.النموفيهاوتعرقلالحيويةفيها

يضاهى،لايكادنجاحاالقصةحبكةفيتنجحالصارمينقصصهماواقوىاحدثفي

نهايةوالستخرأج.وألبساطةالدقيقةباللمحاتمستعينة

اءبالاي!حافلةوتعبيرلتملائموحوأرمتوقعةغير

عثاولايحاجةبهل!نهيرآدقامتهامحهاانتنثرهاخصافيئح!ىدقصهسمتطمعلىصبمبمج"م0

توضحها.امثلةلايرأد

طبيعةفيغنيخصبكلهذلكعلىاعانهاوقد

سيدهشهمالمجموعةهذهيقرأونءنوأكثر،اللقطات

قحعصاالحمغيرةالمواقفتستلهملنلسميرةيتأتىكيفالمكباتجميعمن(طلبها

علىتضيعاشياعالىبصيرتهلتمتدوكيفمكتملةفنيةوأفشرللطباعةالطيعةدارومن

عدةمتبلزوايامنفتأخذ،الحياةزحامفيالعاديالنظر

عنيشتمتفزداعملاقصةكلمنوتخلقلقصتهامادة

معنىفيالاقاصيصتلكمعظمأتفقتوأن،جديدوضع1813ص.ب-بريروت

.الكلامهذاصدرفي.عنهالحديثقدكل!الذيالأساة

عليهيثبتلامزفقمنسميرةاقاصيصسلمتكذلكلا
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تتحولألعانتفيفالمغترب.وطنهمندمغتزبقاص

وإلاسلامإدصد.بهعاجزايصمبحتدالماضيمنمستمدةاحلامالىتصصه

..يرودهـ،التيالمجتمعاتمنجديدةتجاربالتقاطعن

ا!عيوءـبلبيبهحمدبدلمم.وال-موعالمرئياكأرفيلفالقاقمعشلديهيكبروقد

دمصر+المورارفد(رمنشوراتفاذهامتعددةمواطنن5تجاربهلتختارالتيميزنلىاما

-*وتعببش،ط-جعينحوعلىالمتخددةالتجاربتستلهمتظل

ناماولكن،دسمةفكريةلوحمةيرمدك،العئوانلرافىصغرتف!،المدانصحيح.اواخلاصبصدقتجاربها

.....ولكنالوطنارضعلىاريقتالتيالدماءمننابعةحرارة

لتب!عبلذنتسعور"ك!لوملبخيبةنيبانصاتاصقيىبشعفحاقدالاخدلىتلتهملعنوالح!منقوص4عيراحرىبيئاتمنالمنتزعةقصصهل

.اخرىاثرواحدةالطتاحطاءذلكاثرمنبفيواحدشيء.والصدقالاصالةمن

اذاالاالعامالمكانرسمعلىالحاحهاعدمهو،الاعتراب
العوهى"ل!ي!دمحم"لمؤلفهلمصرالمعارفد(رعنصادرالكتا!.

.......و.القصةجوالىشيئايضي!ذكرهكان

م!الكنآمشةلاصحيحةت،انرصمفحاتلابخطعهفكمرحماوتقل!لسذمهبمجموعهعمقنسبعه!يتحتلكيفالمجموم"هدهقارىءلياحظارمنبدولا

.......بنتاتحتله-سميرةاقلصيصليباوزامكاناالانثى

الوج؟ديةعنلمتتكلوهنادهنامضفيرقةمقاطعبعضالاتجدفلادلعنوان"بنكالدم"و"نازلةطالعة"و"هواجس"فيصغيرة

عدلسىيةلابردوهينعللىلاننئسابستندتهحملهجمومالادعدا؟ذدوددجومهوودولعملادمبين"ل-ا"الضياع"لىوكنةوحماة"ماءاريد"%بومراهفة

دون،الاقكارويسند،التهميكبمبلقالكاتب.ارا?هميةعلىولا،منطقفيوأما"بعيدمن"و"فانطو"فيضائعةوشقيقة

إمدقانالقارىءومحلى،الوجودي،الادبمنواحد!و!ودا-ثهاكأزطوزوج""رنالاخراطفال"فيوعقيمما"المسافر"

فيالرئيسيةالضعفنقطةوهذه.ا!ريئيةالعاطفةباسملهما،قولهالملامحهستببريةوزوجة"انثمن"دىانشقهياتاحدى

؟كسر،جثمدان(دصحثهذالمثليتصدىعلمنيح!اذ،الكتا!حبر"فيحبيبةوبطلة"الزلأوجاتتمرصعندمل"في

ء..ء...في"الطبيمي"عمصرألىيضيفكلهوهدا"الفداء
منه.والدءلالمغواكلامهكانوالاوالراهبنالادلةمنرود.-.-

..و!بىوالنقلالرسمعلىقدرتهاوليسمير.!صص

فعلعلثبمءددتانوالتيالواضحةيةالفيالاخطاءعنعداهذا-المرأةعالممنمتباينةنقسيلتاختياركا،-

سهفببةوالكظبحنهحقيضولههضمابحثهموضوعالمؤلفهضمعدم:هذهالاقاصبص.ضهماتتخلصاناتمنىكنتشيئان

اقيالطريقةالىراجعدلكسببانالقول؟ظيعالمقراء.والىعاكاونشرهانعبارة.ليوامتداد،تحليلمنداعيستدعيهلابطء

مباشر"دراسةيدرسهادمفهو،علالوجود)"التعرفا؟دفابهاحاولالقصةفييبدوالاولالعيبومثال.البطءفييزيد

الملتوبةالطرقدلكفيسلكوانما(نفس!همالوجوديينللكتابيقرأولمؤصكأنها":قولهامثلفيالثانيالعيبومثال،ألاولى

كقاد؟لمخخدفةالنظروجهاتمنوتبحثهاالوجوديةءنتكتبكتبافقرأاهـذيالقلقهذاثمنهاتدلعانتهـبالخطيئةمعسباق

كاف-جاالاخرةالعفحةصاجعةمنذدلىعاىوفدل...-:تدين!لودتحهااقيطفولتهاأمننجأكلضبيرهااستنر

."البحثمصادر"عنوانتعتال!ابت!-هـثثمنا،عمرهـامناكبرثمنلوقاضاهاشمزن

لي،ضادقئاالذي-ادريلا-الاودىالمفارطةاو،الاولاخطوا.(ل32:ص)...شيءفضالمساوم"عنترالتيلسانةالر

،بئولاذ"الصورةعلىسابقالوجود"فكرةتفسيمهوالك:ابواج،ةلصميرةانسيحسالاقاصيصهذهقارىءفانذلكومع

حوليدودانوسعيهالانسانجهادان":-8-الصمفحةفر؟ا؟؟دفمتميزاأساوبالننسهاتبلورأنتهاونغيرفيتحاول

اللهصورارتيالمثاليةالانسانيةللصورةمطابقايصبعصخىنفسهتكميلبابدة!ام!فو،القصصىلمنهجهاالملاءمةتمامملائما

..الكاملالانسانعليهاافردا!ةفيخلقتقدوأنها،التأثيرعلىوالقوة

هـضاكانلاترىفهي،ذلكعكسءلىت!ومالوجوديةالفلسفةولكناد!وكبراء!ةفجياغنيةمجموعةالنفسيالمنحىذأت

..."الوجودولىلابقةمظديةمورةعلىتعتمدوانها،التهويلعنوالبعدالطبيعيوايملو

عندالصورةعلىسابقا!وجودفكرةمتالمقصود!وهذاليسوقطعاتجاربمنوالمسموعالمرئيالتقلطفيوحدهابصيرتها

فيهرتجبالذيالغيبدفتروجوددةكرةنسفالمقصودبل،الوجودسينيدهـلمصنعمننولاأختارتنذذلكلكلوانها،الحياة-

ناقبلدلانسانرسمتخارطةووشاكؤديسىوجودهقيالاشطنهـصرانهاكداؤأنبقي،يدهاصنعمنلسجاعليهونسجت

بر-لط،مجبراعلهايسيرانالذاتبىبالوعيشعورهعندوب،يوجدفيالاصالةمنجداكبيرةحقيقةكلههذاوفي،صناعيد

وطريقهحيافويختارإوجدانبعدبنفسهصورتهيصنعالذيهوانه.القئيالابداع

.اكراهاوضغطدونفيهالسيريودالذيعباساحسانالاسكندربة

احيانساالوجود!!ن)بعي":..-28-الصفحةفيالم؟لفو/قول

الوجوديةنبي"جاردكيرر"باندلكونويؤيد،!ومنةوجوديةهثاكانج!

(لايمانك!نعبمولأ.هؤمئابهاىعاممائةمناكرمناليهادعاالذي،الاول
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فكل،بشيء!لمفجتمعمدينالستانك..طريقكفيتقفالخرافةالمؤمنانبل..الكون!،فاخالقالهبوجودالتصد،يئالافعالكلفي

...اخرمكانفيويقول.."/هوىكماحياتهيعيشانيجبانسانوتسمعهتراهموجودالانسانلان،راللهويكفربنفسه-ومنقدالوجودي

،العفاءوالمجتمعوالناسالدنياوعلىنفسهاجلمنيعيشالوجودي"الا،مانقهذا.نسمعهولانراهلالانناموجودفعيراللهواما.اليهوتنحدث

ؤوجةاواب؟و؟ماجلمنخياو،هدفاوفكرةاجلمنعاشؤ"ذاترىانت":فبقولالمؤلفويتابع.."بنفسهارءاايم،نهوالوجودي

(لمجتمعتقتيتفالواجب،لوجودهخائناالوجوديكان...او..اومنالوجوديةتتمكنخىبالالفاظ(لنلاعبمنع!جيبلونهذاان

وحتىذراتتصبححتىسحقاسحقهاثمواخشابهوابوابهاحجارءوننى."الانصاركسب

".بوجودهاالاحمقشعور!لمهذاوفي،بذاتهامنفصرةذرةكلتصبحالجهلووفرض،بالالفاظيلاعبالذيهونفسهالمؤلفانارىوانا

يذكلرلاانه..الهامةالمعلوماتهذهالىالم!ؤلفتوصلدرادريولالقد..اللهجةبهذء"جارديرك"ءنيت!لمعئدمابالقارىءالجهلكل

ومتفرعة،ومعقدةعميقةمشكلةالوجوديةالهـفىاتيةو!!ة،ذدنعنتنئاباللهمهـؤمناكان،اذلكيعرفونوالجمع،مقمنا"جاردكيرر"كان

منسلسلةهناكانكما.غيرهبالهلاالكلالببهلم؟منالذينفسه

كلان.الكاتببهاتكلمالتياللهجةتلكبمثلعنهاالكللامل!!تطيعولا

الطرومنلايحصىعددبينمنيسلكهالذيالطريقيختارانيريدفرد،مارسيل:ومسه3"جارديهركء)ايماىالمؤمينالوجود/يبنالفلاسفة

وغيرهم.ويرسرفي،ابانيذ

بلاوتركتهمذواتهمنجيالافرادسجنتبانهاالوجوديةرميتهنا.و..

"ؤكدانماالذ؟تيةعلىتقوماذالوجوديةولكن.تضامنرابطةمىوهذهاركما،اللهلوجودلابرخعرص،كمت!بفالوجوديةكلوعلى

الامرلايقتعر،نفسهالىالانسعانيرجيعفعئد!ا،الائسا-ةا!زاتاحترامالوجوديينالفلالفهفبعض،الوجوديةالىرعوةصلبفيتدخلىلمالمسمالة

المفكرالشخصذاتالالراكهذايتعدىبلفحسبلذاتهادراكهعلىالفيلسرلىلرأيتبعاكارذلكوكل،انكرهالاحروالبعض،باللهآسو(

الاخريئ.وذواتداتهنفسهفييرىفردفكل،الاخريندواتالى....المذهبتأثيرعنبعيدا،سالخاصةواستنتاجاته،الشخصي
لهقدرةلاانسانالوجودي":اننايةالجملةوردت34الصفحةوفي

ي!دكما،يكونلعرمنافياىلتضرفالصر"عترغتبادالافيخرتعرفالالهلاهوبديدخلللقى..الموتفكرةمنهلوعاللبمستطاردائماهو..والكفاحالصبرعلى

.التضامنتوذيولانفوسهمداخلالافرادتسجنلاالوجوديةالذاتية"...الخ

حولهالذينوالافرادالجماعةيدركالفردلانعليهتقضياوالابرم(عيقر(ءائهاو"كامواليبر"يقرألمانهاماالهـاتبانبهاجزموافي

البحثكهذابحثلكاتببالنسبةمستحبينغيروالامران،المغالطةوحاول
نفسه.يدركاذ

يفعلحرانسانكللانالفوضوقيالىتؤديالوجوديةاناماتيارالاصاستطاعلانهللان!اربطونيموقفهوكاموعدالانتحارآر..

ذلكعلىيردسارترفان-الفاتبيقولكما-وقتايفييريدماهلوعاهدءوالحالةالوجودييكوىفكيف..والحياةالموتبينبحرية

يرحعاذالفردانفيشرح"انسانية!لسفةالوجودية"نحأبهفي؟الموتفكرةمن

فييدخلانبدلا،يسلكهالذيال!لوكنوعلاختارنفسهالىالوجوديينذاتيةعنالكلمفيالمؤلفدبجهاالتيالطوالالصفحات؟ما

يختأرادالهومنها،الاخرينحريةمنهاكميرةاعتباراتاختيارهطريقتهنفسعلىبهاسارفقد،والناسوالاسرةللمجتمعاحتقارهاوعن

ويخلزمبل،فحسبنفمنمهيلزمولالنفسطيختارلاالسلوكمننوعاومناقشتهجديالمساالموضوعلمسىثون،التهموالقاءوالدوراناللففي

اللذينوالقلقلالمسؤوليةشعورهيأتيهناومن.كلهاالانسانيةالوبوديعئدالمجتمع":92الصفحةفيمثلايقول.فكريةمناقشه

اخر.دونمعينسبيلانتهاجالىبهيؤديانوهو،فرداوجدفالانسان،الخرافةهذهخلقنالالذينونحن،خرافة

فيرنانةمراضراتبعديتومل.5الصفحةفيا،؟لفونرىحينذاكعئدالمجتمعيبتغيفهوضغطا،احساذاالاسواهالىيدهلنيمد

ابأ،اوزوجايكونانيمكنلاالوجول!"انإلى،الوجوديةالذاتية.والاندماجتأء؟(رذاتهعلىلهؤ!رةالذيلاالضعيف؟سئدالمج!معو!!مساندة

اتجا!اتهمعتتعارضبىأقد)العائليةاوالزوجيةالحيلاةاتجاهاتلانهذهتجعلفلا،كبرىلحماقةذلكوان،شخصيتريشلالمجتمعفي

مالفراعهذا،الروخيةالعلاقاتفيفراغايعاليفهوثمومنالذاتية

".....الخ...منبش!لأالو.جوديعنهيستعيضلنالذيالعجيب
قبلواا"؟لفمابأ.كلتئسفالكلأمسيا!فيوردتا..5ولسا

الىفيةاتجاءـتعععؤقارضقدلثخصايالشخصفدلبيليةوبعدها؟د!ل!ثلر

ناحيةءمنو..اخر.اتجاهلاايمعتتعارصقدكماالعلالليةاوالزوجية

الانسانفثلىالوجهينكلاوءلى..تتعارضلا(قد)فهياخرىالادابدارمنشوراتمن

ا،لراحة.لهيكفلمايختاران

بالانسايتتحفللااذنفالوجودية":(7الصفحةالمبنلفيقول

منخإل!ةوهي،وتباركهاالغرائزتمجدلانهاكبيرخطرذاتوهيمندورمحمدللدكعووالحديث(دبنافيجديتقضا؟

الىانؤلفدوإصل.."الشرورجراث!يممر،تحميهاالتيالامصال

انساني.غيرمن!ببلألهاالوجودقياتهامالتقضلرجاءالمصريةالثقافةأزمةلى

ينظرحدلتيائنتعانيئزبمعنىكلمإحود*لهنسامغ!بابىنالونظرلوبرلمؤلحيلفاليهاصبعيالديق!يوهنسلاطشاموأفبانيئز(ر

يحللكيوذاتهكعسهالىيرجع(لانسمانانعلىتقومالانسانيةوهذه

عناولايخرجفهو،فيهيعيشالذيالعالمفيتصادفهالتيالمو؟قفسهههسيكل!سي*سي*!-.
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عليهالتيالمثعاكلويلمس،اشياءمنفيهوماالعالميلتمسلكينفسه

الملائم،المحليسالهالكينفسهالىيرجعهوثم،حلالهايجدان

ذ؟ته.عنالانسانخروجيبنالصلةعنعبارةالوجوديةفالانسانية

،ح!ط!براأتر،خ!هتهاسبللهلتشرعاليهاورجوعه،فيهيعيشالذيالوسطليلهس
الوحيدالمئرعالانسانمنتجعل!ىهاانسانيةوهي،..المعش!ة

.هانسافي-تة..اخرىذاتالىررجعو!،الانسانبكأالسلوكلنظث!

و(لاخيرالاولالمسقولمنهوجعلتلملانسانالمكاملةالحريةاعطتلانها

ثلاتاقامةعنتعلنأن"الاداب"مجلةيسرذاتيةغببراحرىبتاقيةتعترفلالانهاانسانية،تصرفاتهكلعن

لاختيارسنورهمسابقات.الانساالعاعغيراخربعلمولا،الانسان

معرضفيوالوجودية)):انتانيالمقطع98الصغحةفيونجد

دبنة"روايةافضل1(،ارزواجالىيختسيانيجبلاالحباقتقولالحبعنالحديث

خلعمهـما؟نسانيةجريمةشكولاوهذه..هذاعنالكلام.فقدموقد

شعودوانفضل25(س."أسماءمنالوجوديونعليها

علىشخصيا(عثرولمالوجوديالادبمنالكثيرقراتوبقد

اذبدراسةافضل3(وعلى،فنزوجمونالوجوديرينالفلاسفةاكثران.المولفكلاميؤكدما

.كبرىوجوديةمفكرةتزوجالذي-ليعارتررأسهم

....!"ترىالوجودية)):نقرأ(والتشا؟مالوجودية)عنوانوتحت
لمسأ!سروط!ينما!اققالع!ه.وسطوجدوانه،ليتعتبخلقالانمب!انأن

الشمسبناشعةتحتانفاسهوالتقطتوقفكلمابالسياطظهورهتلهب

فى.متشائمةفلسفةالوجوديةانالىذلكمنويخلص."الحارقة

ص-ذهفييشتركواانالعربيةادباءلجميعيحقا(ال!يالصورةغيراخرشيئاديسكاناذاالانسانانوالواقع

المسابقة.منيختارومااعمالمنبهيقومماالاليساي،بنفسهيرسمها

يروجدو!.التشاومعنالبعدكلبعيدةالوجوديةفان،المشروعات

باسهم"المجلادارةالىمخطوطةالكتابنذم؟(لانه،الوجوديالمذهبمنتفاولااثئرسارتريرىفيمااخرمذهب

الخبقي.الكلادبقوىاييدفيلا،نفسهالانسانيدفيوحياتهالانسانمصيريضع

الوجوديالمذهبانهوالموضوعهذافيقونهيمكنماوكل.اخرى

لأولا.الانقلننترقدالكتابيكونالايشترط3(ودكنعلى..ؤاسيامن!بايعتبرثقالتبعاتمنالانسانعلىأدقأءبما

.وألمج!تالصحففيننترقديكونانمنمانعمفيلراياك،الوجوديينانحقامتفاونيمل!بفهوذلكمنالرنحم

واالجبناءالاشخاصمنمع!نةنماذجالاغالبايضعون.لاوقصصهم

.الديواناوارررا!اوالروايةلموضوعتحديدلا4(الاسودالجانبالايتناودونلاانهماي،الخدقسيئياوالضعفاء

يتن"ولونعندمالانهمشيءفيمالث؟؟منليسذلك،-ولكنانحناةمن

ل.69)سبتمبر(أيلولاخرحتىالمخطوطاتتقبل5(هذانتائجويحملونها،مسلكهاعليهايعيبونانفاالمممخصياتهده

علىبعدفميماعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثوتتألفمنبشيءتستطيعالشخصياتهدهانمؤكدين،واسبابهالمسلك

عددفيالمسعابقاتنتائجوتعلناحكامهاتصدران.صفاتهامنتغيرانادصادقةوالعزيمةالحسنةالارادة

691ل-يناير-الثاني!نونالظن.نسيءالتيالمذاهبمنغيروواعنالوجوديةتختلفوهكذا

.الانسانوحرية،ا!نسانومستقمل،الانسانبقدرات

العالز،ولعالدرلهاسهابآايهلنانمهلدلمرةالف6حائزةيمنحركلنهابةفيوردالذي،كامولاليبر"الغريب"رو؟يةتحببلاما

--.-.شخصيةرسمعندماكأموان.خاطىءالاسعلىارممزفقدالكتاب

ع...كما،واعم(لهتصرفاتهعلىموافقانهالىبذلكيريدويمنلىمالغريب

"الادابدار"ألىالثالننالكتابلتنرحمووتعود7(فشان.اؤ!فاقالكماوجودر؟يكنلمالروايةبطل"مورسو"ان

الاولىالطبعةعلىاضافيةحقوقاإؤلفايتقاضىولارسمهمنالرغمعلىقليلمنذقلتكماالوجوديالادبغاية

نسخة.الافثلاثةعلىتزيدلاأليهذهءلىتيبانهي،الغريبكشخصيهالمنحرفةالشخصيات

نقاظابنهناكانشكولا،الكنابفيوردتالتيالافكاراهمهذه
مسلكها.الشخصيات

ذلك.عنيمنعناالمجالضيقانالا،المناقشعةتستحقاخرى

ناقبلالكاتبلفظه،؟اضجوغيرمتقيأكانفهـالبح!تكلوعلىالصغيرةالاخطاءبعضءنذلكمعالسكوتنسننطيعلاانناعلى

و؟خطاءمساوىءللوجوديةانفيهنسكلاومما،صالحامضمايهفمهفيالصفحةمثلاالمؤلفيقول،الكنابصفحاتبينوهناكهناالموزعة

مننينفذانقعلببناالمساوىءتلكعنالبحثاردنااذاانناالا.كثيرةان،بو!صارديسيمونالكيبرالوجوديال!بلسوف.بقول":89

نستطيعذلكوعند...منهاالنفوذالمؤلفحاولالتيالابوابغير...الخ...بالفشلعليهمقضيالانسان

.النجاجبعضنصعبان؟لمؤلفعنهيتحدثالذيالكبيرالوجوديهذاانوالمعروف

ول!يرجلاوليستامرأةبوفواردوفسيمون،كبيرةوجوديةهو

سواحفرأسحمعى.سارتربولجانزوجةبانهالهاقولللمؤلفائوثتهاا؟كد
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أ7أسأسغبأ،..تنسكلورثصأسرسر
.05".،

.-ا،،ء،ه0غرل!ورؤىمشردانتظارنداماكعودى انخابمصفكهووسسطعريمجر.

ابطا!،ربساحينالغروبلقافلةوخلينىءودى

،تالخلاصانتياعيناك،هنامسمرةكدمى

والقياه"،صليبي،غدي،هناككفي

...السلامهانتياعيناك"الهترابصدريمدىوفي

،تزلزلدنيما

ىقصسمتمهشفاهها،لانهديهاولكيمت...لسليبوطن،عالم

و..و.وطيبخمرمنارسلتبماعودي

باضلعي،ألوجودبعدء-7!!ح!ك!به!ح!ابر!صسس

النعامهجهليا":يلغونبطهرهمالصغاربعد

،العملاقزيهيغيرععثا
......صليب،جدوىبلأمعاناة،جلجلةخليه

..."الوسامهوتعضحه
دسعمى.سأمانهناخلينى،خليه

الوجودازلمنمحتهللزدوجشبق

...مهالسلانيابالغرلاءباًضلعتنسينبىبيروتلا

...الجنوبالمرقعة!الخيمولا

والصحراعينيفيالليل

وط!بنخشببيوتنا":يضحكوندروبيعلىالمجتونالكئيبصدريفيالمخذولرملهماتكوم

صفائح،والسياج،زيناتلا،طفللا

بيوتلنا،الظهورملونةبراميل،رماط..حبيباومديقةلا،بثيتيغصنلا

المعيزقطعانيحكينوكوامد.غريبىورؤمشردأنتظارنداماكعودي

اغربةتناموجوههنسوأدعلى

لأعنكبوتوينسج

-أماذانرجوهالذيما-المخلدوالتمروالرزاذنارغيرالملعونالسأمينسىشيءلا":-

بعدهماو(لربابةنهودمنمجامراو،و،1شفاه،خدفحمهايشعل

..."للقيتوالراويوالشايالوجودتختهصرالحمراءالدوخةغيرشيءلا

:بحمدهيسبحون،يضحكوندروبيعلىللميتونالميلادليلةفيطردتهماكيف،جنون5

..."بيوتلبا،ألحياةنعم"؟وحيدمحموماالساعاتألتصرف؟لم

نادها،،هيا...مجنون

لأ،كالدنيأريدك..يا:قل

الجميسعتعب..."اريدانعاراليسقل

،هناكساقطةأقدامبلحمهتغوصتعبي

هنا،"قواد"بيتيزيندمي،

يضيع-عرفيىامهبلا،الهبلا،جفونبلاتيت"لقديا

-االربيعبعتموتمالي2العذدأءبعرسهاتموتوكماجديداسميلاداترتقبلنشفتاي

!!

42



عتهعه5معتمعت-5
،باليط!ارالتعلنيزمنمسعى!باسماويرقص،ترقصلاقرديا

القه!،رمضى1،احترافيفوق

ر....لاعم...!.الدموديمايعرفعادماويله المعاهبىاهراعرسمععتما

حدائقا،تسهعهيللنااعهابهعلىوهمالوهتينآمن!عرقتقدانا

ودانتوزيتوناكررو،،ماحورغلمان.

\ء.الخنونييرفللهابيادجباه انتصالىتستحيلل!

يبكثب،حالمهواجسيعركي

،للحيئيانبرأسهيثبكآ،الربينيزهرروصلمايرجع":لهنتقولأمي

صغار،الدزممياوسخواكبارأ،قدرا،أالليثتم"الخزاتوجهه،كنزيداه

"انتصارالىيسمتصيئنلتتثنوإثماتمرفصليسامي

دمثبفيأتلعهاضةتعععساًرجعغنهاللينبينخاونا

زيتونة،يصرلمأننفع4ماالحقولفيمواسمولابذورلا+.3

...؟دارفوقيعرشىتوتا،جبينهييعغيرية

الجيرأنصبيةيحنبث،ينبهر

،داريفوق،ضلوعيفيتململنجم،الزرائبفيركوععن،عبدالهعن

،اليلادأنه...جهولعن

العتجقالوثنصنائع،ألزنوجقاف!لة-يأتون-هل،أربيعازهرمثلممايرجع":لهنتقولأمي

-الهوىمنربزح!ونهلمبمىوطة.--لهمكفي"الخيرلتوجهه،كنزيداه

طوجمطلومالعصسثنالشوأثءلىقلبنب..تقوئهرو،تعنثبليتأمي

-؟اتوأهعا-سيصسلبلاجلومثلفلثن

سيان،القواشأقطيعممثبقنم،لاجلها.!بنليحبولنبم

..الحنميثسيبتدههءثمحينبعدستتبعتأجننل،النجومالصمنبفي.لمنت

..النتعبوقاهجللصمبحذذننلأنذنحعبانفيععاشثبألترابفيوجهيدثلنت

-،نوبابك:قيؤنبنيبتماحلمتولكم

ثنولنب،:تمثتنلى

صاعداععقاأسمثباءأارثينمايالهصعهثب!،النيلوينضسعيموتومظب

،الجوولي"تعمإفتماويعبأ،الوسائعبفيويحيبعضتنسم

أليبابألافقفيالصبحمدالعئياهوباعب،صلثتالعنتابوفيوالغئعاء

الكمسيحشرايينوفىالسكونفيتردداسمعهازلتما

الونلرصفل،-ذنانماالنيرأنولتاقعي؟أقتوابمنسئمتاما"

...ديحوكئيآلعهسلدنهن،عا.رناعينيناحنهقتي.ابنيياأظناأ

،اليولاذثوديفيلناصلنو"؟وبانبتعبوهثئلسو!بسوثوسموتا

..للمسيحلميلادصلي،ارضناالمدافعقصففي

دمي:فيالنفاضةتعب.

النجىحسن-قطر!،رقدتاقدماك"

!و!5ححي
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ة!5 -حصم!الهساسرئمح!س5555ه --ضحص-صس-.ئحضللىهـ.،ه
--(ه

؟يمه-!ي!هس!يزةعضش!عسضمضعشوصص -ءهه
هـ،لم!555ل!0!ه!ه!3ه!هـهـهـ!هل!55ح!ه

النورةهذءبعدالانانقارهايستطيعانه؟ظنلاالتن،الجزائرشعب-الماضييالعددفيالمننتورتتمة-

هد(يا:رو؟يتهفيمعمريبسطهاانيالتعاونية؟لروحفهذء..الجبارة-هذهروإبتهكقابةاثناء-متأثرا؟إنالكا.نبانعلىتدلالدلائلان

عندلكوآعزيقدمتهاالتيالقماطة..لعروسهمقرانواقارباصدقاءوهـنكانها"القبائل"مئطقةلئارقدمفهو،الاستعماريةبالثقاقة

بعددافداعطفثم...كوعلىوراقداآعزيمن7لعطف...انجابهابببدينالجزازرعربيعتروهو،الجزائرمقجزءاتولفلا،مستقل

مقرانوالدكتغطية،للرجولهالمجسمةالصفاتوهذه..الاثنتينعلىذلكيختفون؟لاخراوذاكاودهذا":عنهمالفرنسميينبعدالقبائلعن

يظهرانرجلعلىعار"لانه،؟رخهموتعند،برنوسهبقلنسوةلوجهه)ص(2(العربعنداوفرنسافيللعملاشهرا

وحتى..قبرهعندالميتروحعلىالتصدقوعادة"..للغيرالمهيشبهونالذينالريفسكان"فيشاهدالمغرب(لىايديروبذ!ب

فيالقثانليةعنمعمرييترجمهاالتي،المولودعلى(لدءلمءانشودةالعربيةالبلدان"ان:82صفحةفييقولوهو(92ص)"القبائر

عناصرانهاعلىالهـانبلناقدمهاالصفاتهذهكل.(.2اص)،المؤلفيقصدهالذيالغنيهذاهلادريولا."غنية(الجزائرفي)

النوافذوفتح،المفتعلةعزلتهمنخرجولو،(القبائلي)شخصيةتزلف،القاحلةاللمامشةمئاطقفياو،الجرداءسعادةبوجبالفييوجد

الاوراسيفيهايشتركالعناصرهذهانلوجد،الدفيقةملاحظاتهامام.سنةكلفي،تربتهامنالكيلومتراتوتغطيالرمالتزحفالتي

والعيديبل،اهراسيوالسولى،واللموشي،سعاديوالبو،و(لقبائليوقبائلشاوية":اقسامثملاثةالىالجزائرسكان(لمؤلفويقسم

والموصلي.والنجدي،والملوي.183صفحةفيبربريةحروفالىيشيروهو،(216ص)"وعرب

يتعرضاندونالحربعنارولفيتحد3لماذا،ايرفاوتشاءلللغةاناسمغلا،معمرييعر!اكمااللغةهذه(عرفالذيوانا

،مقرانمشاعريحللانودون؟نحوهاوشعوره،!اوجزائريدلارهاتخفظزالتلااتجاالبد(ئيةالحرولىتلكالااللهم،حروقااليربرية

المدو(لفرنسيالجيشامجاداجلمنيحاربانو!ما؟كجزائريينومناشالحروفهذهوحتى.الجزائرجنوبفي،الطوروقباووبعضبها

كيفويتناول،قليلةاياما،رواي!نطا-فىيمدلىملماذا؟"ـبلالمشنممر.الاصلعربيةاي،الفينيقيةمنمستمدة

بمذبحةالنازيينتحطيمفيمساهمتهاعلىالجزائروالحلفاءفينساجازتنسيجفيخيوط،(معمريقبا"لل)(نيحسلا،اذافالقارىء

،ب،شاالفرنسيوالاسطولالطيرانسحقالتي،491ع(ايار)يوم81يتبنى(نهبل،العروبة؟سمهاعمبنسيجمتصل،الجزائراسمهعابم

وجزائرية.جزائري.5،..وقريةاربعينالنزعةاحياءحاولواالذين،العربيبالمغربالفرنسعيينالمستعمرينفكرة

التي،الفرنسيةتفكيرهطريقةدوامةوسط،ضائعامعمريكانلقدومماامام،ضمت،محاولانهمانالا،البربريةواللغة،-البربرية

روايته:وجاءت،الجزائريللواقعفهمهدونوحالت،ذهنهعلىطضتخالاو،اوراسلجبالاو،زواوةلجبالالقاطنة(لعربيةالجماهر

.الضياعهذافعكست"المنسيةالهضبة"خالدينابطالالنااصرجتالتيالمنطقةوان.؟لريفلجبالاو،الهوقار

هذاهيوانما،معمرييعنيهاالتيالقبائلهيليست،"عمووش"

منوتمكنهمعمريكفاءةفيلإيجادلاحدافان،؟لفنيةالناحيةمناما.العرو!زوعلى،الجزائرعلىالعزءفى؟لجزء.

لوحاتلنافقدم،الشاعريةروحهفيهبث،جميلفاسلوبه.فنهطيلة2!زيتاءلىوعمل،الاستعمادخلقهانزعهالبربريةالنزعةان

فيينجحوهو.015-135-134-121:صف!اتمثلخالدةاجهزتهكليسخرهـنحاول.الاقعىوالمغرب،الجزاوفيقرنوربعقرن

يرفقوهو.بربرةلجبال،الرهية،الجميلةآلجبديةالطيعةرلسماسمهشيءلخلق،واذاعةومستشرقين،وصحافة،مدارسمن

منالثلجيةللعاصفةمقاومتهوصعفمقراىقوىهبوطمتابعةفيلت!ريسالمدارسفيحصعاخصص،البربراسمهوكيار،ابىربريةاللئة

في،ضميرءتانجببعنالمعبر،لاويمهسوىيبقلمويهف،الداخلحروفالا!نا-هاوج!ونحد!ا.بها؟لمجلاتوالسس،القبائليةاللغة

كليطرلىكاتبناا!.الوجودييند!التجلىلحظةيشبهمحمومهدياناللغةتعليمفييحارب(لذيائوقتفي،اللاتيميةالحرولىاعارها

يتصنع.اويتكلفاندونالحسانسةالعو؟لمهذهصفتفريقالى،ذلكوراءمنيهدفوهو.ضراوةبكلالعربية

والامهاتالاباءيودع47صفحةففي:العبارةبايحاءاتغنيةوالروايةالعربيالجزائرشعبانالا.؟لتهامهمعليهيسهلحتى،الجزائريين

القريةمقبرةالىو،برصلونهم،والنواحبالعويل،الجئديةالىابناءهمويخنقوو،ووحدته،عروقيضدتحماكم؟امرةلمكلبالمرصاديقفكان

ومناشدافدابيندارالتيالحوارلازمالذيوا!*ظور...يعودونثم0انفسهمرو(وةجبالعربكان،الواقفينهرلاءمقدمةوفي،مهممافي

امام-الحبيبانيجر؟اندونالغائببضميريبدأفهو،آعزيبيتفيالفرنسييناساتذتهتاثيرتحتيكع،الكبيرالفئانهذا...فمعمري

الحوارنهايةفيتطغىثم،المخاطبضميراستعمالعلى-التقاليدلعروبةويتنكر،"البربريالشعباكذوبة"فيصرق،يشعراندون
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ألشيوخمنقديمجيلضد،المنمردينالمثفالينجيل:جديدجيل،أئغأنبضميرويختفي،فتحطمها،والعرفالتقاليد!لىئثنا!رهمأ

،الناسالرك،طويلزمنفنعد)).لاقدارهمالمستسلمين،القنوعين.المخاطبضميرمحلهليحل

اللطلقة(،لهاتاليةجاءت،سنواتخهـلالى،ايزيخرعلىاالتيالكوارثانقيمزجرائعااسلوبايتبعفالمؤلف.متماسكفهوالمروائيالبناء؟ما

تم!بقالتيالحصاةبمثابةكانت،بهااستهانوااقىالرصأصةهذهوانفمن:واحدةروايةفي،الخارجمنوالرواية،الداخليالمونولوجبين

17(")صالحصاةهذهيتبعماايقافتستطيعلنقوةفأيةجنليا،(نهياراذلكبعدثم،الاحداثالبطللنايروند183صفحةالى.الروايةاول

-.نيزي)فيالمملمينبمعهدثم،الابتدانيةبالمدرسةأرزفيالتحقكانتحقيقةنكتشف183صفحةوفي..نفسهالكا.نبلنا-سويها

الحدين!الحضارةافكارواعتنق،انفلسفةفياسظذهباراءونائر(وزوتنتهيقم...نفسهالبطلمذكراتمننقرآكنافقد،لدينامجهولة

سحيقة،هوة،وعاداتهاو؟فكارهاقريتهتقاليدوبين،بينهاوجدالنى(ي،مطلقتهرسالهاثرعلى،مقرانضميراشتيقاظعند،فجأةالمذكر؟ت

بينالطلاقوهذا،التطورطر-قفيتقفعوائقواعتبرهاعليهافثارالكنابةعنيكفالبطلفنرى..الوجوديونيقولكماالتجليبدايةعند

البحتأيحاولولا،موففهفييتطرفجعله،قريتهووافع،ثقافتهفيمالمتجاوزةوالاحساساتبالمشاعرمشحونةحاله!ييصبحلاله،فجاة

كانوانما،ابىليةالتقاليدولهذه،الجهللهذاا!جنويةالاسبابعنالمعنرةوالحروفالكلماتتجعلاتيالمشاعرهذء،ووجودهلذاته

منالمشكلةاجتثاثعلىيعملثائرايكنءلم.فقظتحطيمهافييفكريلتيثم،صمتفيلنهايتهالبطلوينصرف.حيرىعاجرةتقف،عنها

اليميالامتمرداكانوانما،بجواننهاوالاحاطةدراستهابعد،جذورهاالمرحوماصدقاءحالمةثم..النهايةهذهلناليكملالراويذلكبمد

أرزفي،بهنعتوصفاحسنولعل.البناءفيالتفك!دون،الهدم.بمد.وأفاربه

الثوركمالحزبيبالشابيتعر!عندمالهسليماناخيهوعفهولكن.معمريشخصياتمواقففيالافتعالبعضللقراءييدووقد

..الساحةفياللهوجودينكروهو،أرزقيفيسليمانفكر)):لوناسهذهيفسرلاالشخصياتلهذهالنفسانيةالحالاتيتفهمالذيالقاريء

شيءلبناءالاعتباربعيئينظرهلندري،ولاالهدمفيكثرايفكركان.معقدةمريضةنفسياتالىيعزوهاانما،بالافتعالالمواقف

(113ص)"؟الانقاضفوقانحوبرفيطبعت،لمعمريهـلثانجبةالروايةفهيةالعادل)1(سباتاما

التاريخ،فيمكانايحتللانتؤهلهرسالهتأديةالىارزفيويطمحثورةاندلاععلىاشهربضعةمروربعداعدتقدتكونوهكذا،91م5

هذهالىالاهتداءفيحائر-جيلهمنالمثقفينمنكعيرشأن-انهالا،المثقفينشبابنامنكثرالىالثقةالثورةأعادتلقد.(591نوفمبراول

اغزير،فيالاختناقىمللتلقد...أتفهم":يقولفهو،المرسالة،شعبهمارادةويجهلون،الجزائروافععنعزلةفييعيثسونبهانواالذين

اليوموسياتي...يومبمديرومافزداد،خافةنارفي،لموتمللتكلانشكولا.نوعهامندريدةثورةعنستتمخضالتيوالتيار؟ت

قداكوناندون،شيءبكللامبالاةوسط،المسرحفيهاغاثرالذيفيتغييرهـجذريا،الثانيةروايتهفيسيجدمعمربم!روايتييقرامن

(116عى)."يذكردورايلعبت،والشعب،والثورةالوطنيةحولمفاهيمهوفي،للحياةالكاتبنظرة

فاستنارة،المستعمرةالبلدانفياثفينامشكلةهيأرزفيمشكلةان.والحرب

الشعبيهالجماهرعقليةفيتطوريصاحبهالم،المثقفينهؤلاءعقولعليهتدورالذيالزمنيالمحورهيالثانيةالعالميةالعربكانتوكما

للبلدانبالنسمبةالحالىهوكما،الاقلعلىمعهايتق(ربأويتناسبسبات))فيالحالهوفكذلك،"المنسيةالهضبة"فيلروايةاحداث

الاميضانتنسارعننتح،.نحجرجمود؟لجماهرعندقابلهاوانما،المنقدمةازاء،الكاتبا.نخذ"طاللذينالموففينبينيأتيوالفرق."(لعادل

بواسطةجاء.نهاالتي،الحديثةالحضارةامامالجماهرهذهوانكماشلاسلبيموقف،الاولىالروايةفيرأليضا،كما،فموقفه:الحربهذه

المظثرارزفيجعلالمذيهوؤهذا...وتحتقر!متيههمستمهرينفقد،الثانيةإتالروافيموقفهأما،الجزائريةالنظروجهةعنيعبر

ويرميها،فريتهسالحياةعلىيثور،المتحررالفرنسياستاذهبآراء.الجزائرينظروجهةعنبممقعبر

:لالسنناذءرسالةفيفيقول،البطيءوالموت،المملةوالرتابةبالجفافبقريةتعيشالتي،الفلاحيناسرمناسرةحياة،الروايةلناتروي

...بطريقةالخطنفسنخطتكلفيوقتهميقضوناناسوسطانني"وبين،الروايةبطلبينتدودبمحاورةوقيا،زواوةبجنال(ايزغر)

هذايسمونانهم،حقولهمث!ان-بتواصل-تفعلكما،وتافهةمعادةحولتدورالمحاورةوهذه.الاساسيةالشعخصياتمنيرعترالذبم(بيه

(012ص)"ذلكفياجاريهموانا،حياةبابنه-مرةلاول-يصطدم،المؤمنالترينالامينفالاب،اللهوجود

لدخلها،يحاربهولماذ(يدركوهو،بحماسالحربارزفيويدخلتاثبربسببءلمحدااصبحالذي،الفرنسيةالمدرسةفيالتلميذ

يحوماندون،الثقاده-الانسانيةالمثلامام،المبهورالشاببعقليةاكنسبهاالتيبطريقتهاللهوجودالابنويناقش.مفاهيمهعلىالمدرسة

بالحربعلاقتهيكتشففهو.الحرببهذهكجزائري*قت4حولفكره:الفلسفيةالنظرياتغذتهاوبعقلية،المدرسةفيالنقاشأسلوبمن

بان،اومنجعلتنيلقد":لاستاذهفيقول،الحرباولفيكانسان،البسيطةبآرانهالابعليهويرد.عليهااطلعاتي،والماديةالطبيعية

انطلقتالتي،السيئةالقوىهدمتستهدفلانها،مقدسةالحربهذهعن(لابيعجزوعئدما.الايمانلهذاالمستسلم،المؤمنانالانشآراء

تقيموراحت،الروحعلىللمادةالاوليةاعطاءالىوا.نجهت،فمقمهامنجادةالىوالرجوع،وألالحادالضلالطريقعنبالعدول،ابنهاقناع

كالعئصرير-4،،واهببةضحقكأاو،تافهةمحدودةلا،مائعةافكلمرمنالابن"هذاقتلعلىويصمم،بئدقيتهالىيلجا،والايمانالصواب

،الاقكارهذهمنتقيمراحت،الحيويم!المجالوارادة،القوةواراثة.يصيبهفلاالمرصاصعليهالابويطلق،أرزفيويهرب،"الكافر

(121ص)"...صناما1سيقودهالمعركة،الاولىالشرادةالكاتبيمتبرهاالرصاصةومذه

الفرنسي،الجمبشبدخوله،ارزفيحياةمنالمانية؟لمرحلةوتبدأ

وا،الكتبفيقرأهاالتي؟لافكاهيؤمن،السابقةحياتهطيلةكان!"أ"+*05ا4دولل5"أ.ول8،*ة!أولأم)1(
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دسنجيوشايسخرونلانهمشيءممليستطيعونفهم،اراكشيينا.بهاإومنونالفرنسيمينكل؟نويتصور،اسن!اذهلسانعلىثردسمعها

(133ص)"النتيافيالم*ا،اةأنوركأث-ف،الفرنسيالجيشفبمالمرةبالحقيقةيرصطدمانهالا

بساطته.منيضحكثمعرضاارزفييسوقه،الذبم!القولهذاانزهوولهوتتجلمى.الفرنسي،زميله،الجزائريالجنديبينم!دومة

استمرتاتيفالجزائر.المدىبعيدةدلالةتحمل،لهابيهوذصائح،لاور-:،ذهطويايئرسالةفيويهايرالتيالمطعمحادثةفيعاريةالحفيقة

التشويهامامشخصيتهاعاىيحمافظلم،الفرنسيتلالالاحرحمةلحتذلكب!دونهمه،وصلهمناولوكان،المطعمالىيومداتاتجهلقد

يربونهؤلاءكانلقد.والجدوالابالامسوى،الفرنسيالثقافيير!سؤ!!"روف!،المسوشلىالالرنسيالضابظلمكن،الاوروبيونزملا؟ه

ويئشئولهم،اللهاعداءلانهم،المستعمرينكرهعاىوأحفادهم،ابناءهموءورؤفى،!4رت!ةاقلكاننه1رغ.،\،الاوروبينقبلطعاماله

علممن"ستوحات!نقافةلانها،ثقاقتهمفيكلي!االاندماجرومءلمى،المح،باةوهـذس.((...اولاالاوروبيون...؟لنظامانه":لهيقول

عئدماامهاتنامنسمعناهاولكنرآاني"رومي"وكلمة.00الشيطان-صبم!هح!-من!كبوانما،فحسبالفرنسيالجيشفيتقليداليست

حتىتأثرهالازمنا،باثافيعميقاايجابيادورالعبت،صغاراكنايليء،ع(ىتنصقانونيةءادةانجي!دايمرف(ارزقي)انه":المقانون

عليهكانلمامغايراشكلاالمراحلبعضفياتخذوان،وعينامراحلفيانالجزاحركبالضابطعلىيجبيبنعسكرررتبتينتساويحالةفي

بساطتنا.أيامفيالجنديي!تقاضاهالذيوالمرتب.(128ص)"الفرنسيالضابطيطيع

الفرنسية،بالثقافةيؤمنكان،ارزقيحياةفيالمرحلالثانتةتأتيثم-.الاوروبريزميدهرورتبثلت،الجزالريالفابطاو

مولرر،بمؤلفاتمليئةبحقيبة-برالجيشوجودهاثناءحتى-ويحتفظؤ-يفيأرفي4.نعلممامع،المتناقضةالحوادثهذهكلوتتراكم

.وعئدماالثقافةاعلاممنوغرهم،ومونتيسكو،وهومروس،وشكسبر،والثخءمبكأالفىنسي!ةوافعقافة،الفرنسمبىالقانونعنالفرنسيةالمدرسة

انعدام:وهما،عليهخافيتينكانتا،حقيقتيناكتشفالجيتنىدخل.ياعالمتحادثةفيك!جرثم،بالغيظكلهكيانهلتشحن،الفرنسببة

الجيثر،فيعرفهمالذينالفرنسيينحياةمنالثقافيةالقيمهذه،الاوروييي-الضباطزملائهمع،الليابىاحدىفييستمعارزقيكان

شاذاغريبانفسهيرىكان.انسانيةق!ةكلمعالحربوتناقضفىمنبراءوالقد":يليمافرنم!بةمحطةمنفييعوهوالمذيعالى.

،المجهولمصر!ممنالخوفدفعهمالذينوالضباطالجنودهؤلاءبينالكللكن،ا!لهةكلو،!!ون،اللغاتكليتحدثون،الكوكبانحاء

منيهربونفهم،بوهيميينالىينقلبواانالى،رهيبةحربوسطمنؤرنسيون.انسانيةوطنلاكر،حباهظم،الحببنفسمشبع

التيالاهوالينسواحتى،و؟لمس!ات،العرلىرةالى،الواعيةحالمتهمالغربي!المحريقياومن،تونسومن،الجزائرومن،مراكسومن،فرنسا

...ينتظرهمالذيالغامضصووالم،يعش!ونهاليكوفيا.(المارتينيئ)مناو،الصينيةالهندومن،مدسفشقرومن

يعبر.و"...احراركلهم،متساوونكلهم،سودااو،صفرا،بيضا

،الهـترلمتااحتقارهعنيعبر،الكلأمهذامنسخريتهعناصزقي

..منويستفيق.متواصلهستيريضحكفيفيستغرقتعب!اروع

!ثل!دهرمشورهسمئىوتنتهي.ضدهيعلوالمفرنسيينالضباطزملالهصياحليجد،قهقته

.هناكروماعشرخمسةيرقضيحيثهـلزنزانةالىالحادثةهذهبه

!لأليئزارثوهوين،!هفيله!ت،ممانلةاضىصادنةالىالحادثةهذهوكجره

(51.المبكرةطفولتيمنذ،عنديالفهمسوء-يقولكما-بد(فلقد"

محصبةلغتلزينة"-وزو(تيزي)مدينةمدرسةالىقريةمن-مرةلاول-انتقلفعندما

وهجم،الاهانةبرنجحملفلم،الاولىالايلةفيزملا؟هاهانه،الداخليه

حعسئ،عليهانقضواالجميعلكن،خناقهمنوشده،كيبراحمرطفلعلى

.لق.02قبارنزارقصائدالحميع!بنو!حمثت":وفربالمكممايوسعوشهراحوا"لم،(رضاورموه

ت!-وق!عنجشض،زمتنبحالمزمومةالشفاهكانت..صديقةنظرةعن

.لق03.اءآشميلىآسشاهـرتهمنظراخروكان،يديقيدوالقد.اليومهذاقبلمسممعي

غرفةفيالايصحولم"...كبيرأحمرلطفل،سسمرنعلكعب

ل.ق03.نهمدطفولة.ادتمريض

.لق1..!أمباأرزقيعلىمرتالتيالمحوادثهذهمنكعرعلىتحتويرالروايرةان

زملائهمنالجزائريالطفليعانيهما،توضحكلهاوهي،حياتهفي

.لق.25ليآستدءاالمجوائريالمضابيحانيهوما،الدراسةفيالمتعصبينالفرنسيين

الجزانريالمثقف-مهموهذا-لناتوضحثم.فرنسيةبجماعةيعتك

*ولدنولريرصطدمعندما،الكتبمناستمدهاالتي،الفرنسيةآلثقافةيقيماورمن

لهذهمتنكرونالفرنسيينمنهاماءرراانوكشف،المرةبالحقيقة

123؟ص.بسيروىالوسطىالقرونسادةمعاملة،فرف!ينجرهومنكليعاملون،القيم

..لعبيف!م

3-السثرةعلميشبهالكفارعلمان":العجوزقريتهمفيقولدبتذكر
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الاميسليماناخيهسلوكانوجدنا،سلوممهفيتمعناوكلما،ارادته.مثاليجميلعالممفينفسهويعزل،كتبهعلىفينطويارزفيويقاوم

مئه.الوطئيللاحساستفهماواعمق،فعاليةاثر،"لبسيطكلمنبهتحوطالتيوالتفاهات،تحاعرهالتيالتنافضاتانالا

المحطيةفيلناويكشف،الجزائرالىفرنسامضالرةارزفيويقرراللي!الي،احدىفيلتنفجر،تتجمعثميومكلفيتتراكمكانت،جانب

*يحدوهلاالمسعورمننوعايحملفهو،عناخافيةكانتحقيقةعنمعارزفيسكرانفبعد...لبطلنادراميموقفاروعشاهدتالتي

مزرعةفيمرةلاولبهاالتقىاتإي،الفرنسيةالفتاةتلك"لالفرايد)ا(الكتبإحقيبة"احضارمئهوطلب،(ياوره)علىصاحالضباطرفاقه

الحربوبمد،(لالماقجنودمنوطهرها،فرفتهراسعلىصاحنهاورفيقاتهيزملائههتافاتالناركوسطفيها؟ضرمثمالكتبأرزفيوكسى

نضوغامضامسلكايس!لكالطرفينمنكلالكن.باريزفيبهايلتقي،بعدانتهىقديومهوها..سادتي،سيداتن،والان":يقولوهو

،اننىلالفرايدأرزفيانتظارولصة،مرسيليالطارمحطةوفي.الاخرالموحيالحوادبهذاالموقفهذاالمؤلفويخفح"....بد(آخرويوم

لونالهايحملانهمئهانفهمتصرفاتارزفييرتصرف،بالحضوروعدته:(،المحلومعلمة"ادزفيبينالرائع

فيغموضهالذاتيةتجادبهفيغامضارزفيان...الشعورمنأتفعلونماذالكن...سادةيا"س

*جتماعية.بخاربه.ارذقياجابها.الافكارعلىابولس

فبسل!هليهكانتممااسواالحالةفيجد،الجزائرارزفيويعل؟ماذا-

رفاهية:الجزائر.نعشهاالتياتناقفاتالراوىلناويحلل،الحربملىالافكادابوللكافولى10.الصاجصانعةياصماءانتوهل-

ويسلسك":الجزائريشبينوشقاءوبؤس،الاودوبييئفيوسعادة(يبولبال)ممتىتفهمررلاانكاظن...

فارغةللاسمتواكياس.لاروقة1تحتالايسؤالرصيف(ارزفي)،كمراتبالغلا..الافكار،لكنالطبيبقال-نعم،بال-

كهان."رغةللا!فتواليأس،(لخرفىمنعرربجوارنائمين،ممددة"...عنهاللبحثمكانهناقليس

بطنه،فيرصاصةتلقىمنهيئةفي،الاخرعلىمكوداواحدكل،اللامياليارزفيليظهر،المثضارزقيعلىالستاريرسدلوهك!ا

الاودربيوناما.(4.2عى!"...النافرةاخاءهييدانويحاولبعديتنيثم،الحربوشات،الاستعماريالحضورضحية،الضائع

فيهايستعرضاقيالساعةانها:)ءورفاهيةسعادةمييرعيثونورهمانتعإهارفيالفعالالجزائريوورتوضحباحإداثبالحربوجودهذلك

الساحبون،،طبقاتثلاثمننعلذاتاحذيةعلىاصإاعرإونا،الشبانالشعبحاولعلىوانطباعاته.المهورة(كاسيئإو)معركةفيالحلفاء

اللجةوهذ.،اعيعهموفراغ،الفاخرةبدلهـم،مزدحمرصيفعلى،الحربفيالجنديولامبالاة،الطبقيةالفروقتمزقهالذي،الايطاني

يشاهدهملمنويبدو.الممقوتةالجلافةذات(الفرنسية)الجزائرية).قيمةكلمنوسخريته

حملهمعيتناسبافهتانيتملكهلمالذبم!البلاطلهذايعجبونوكأنهميخطىءانهالا،انتهتقدمشحهاىأررفيفيظنالحربتشهيثم

انهينتعراتناقفاتهذءامام،!رزفي.(502ص!"..!هم.بداتو(نما،الحرببانتهاءتنتهلمالجزائرىفمشاكل.-التقدير

منلا،اخرىفارةالى!ارةمناو،اخر!المالى!الممنا!راليهمتنسبالفرنسيينالضباطزملا،ءويشاهد،باريزفيويقيم

فيانهالزفيوتصود!):واحدةمدينةوسط،آخرشارعالىثارعالوقتفي،الحربفيمجهوداتمنبذلوهماعلىويقافأونالوظائف

في،بفيينامساءنامالذىالمسافربشعورشبيهشعورو!ال!:حلمالظروهـالىوتدفعه.البطالةالىالجزافىيونالشمبانفيهيرجعالذي

.اسطنبولفينفسهليجد،مباحاعوروقنح،السريعالشرققطاربينالارتماءوالى،الحياةقساوةعلىليتغلب،التمويناوراقتزييف

في!هناكان،الاخرفالعالمذلكومع،استيقاظينبينالعارمفعبرسظلاقبال،بالفراغبطلناويد!...لينسىالغوانياحضان

مفتوحاكانالليالمنرفىمذا.الطرلىلمفرلىالطرهـالاخرفي،بعيدوالاص،الجيشفيكانارمذخبا،استادهعنرثهالذيالقراءة

)صء.2("...ستارايكوناصبح،سنةمائةمناح!رقيالرياحلكلولا،ص!هبهايبنيوظيفةلا،تلاشالحرببمداحوالهتعسينفي

ويبر،(ايريمر)قريةالىويرلم!ب،العاصمةارزفيوينزلريبدا،لهقرارلارجىفيضائعفهو،ويكسببواسطنهايكدحرفة

للاغبالنس!بة،؟لاولىالمرجةمنبرس":جداييئةء!فياسرته،الاتأوزفيعنهيبعثالذلىان"،لحيالهمعنىتمنحوسيلةفيقفكر

،وللاب،(الجشىفيوره/1!ولزور!،ولموحند،وير،ا!صروامل.*صشاذكلاممحلي!حلانيمكنشيء،الحياةاجلمنغقيدةهو

يمزدالذين،قريتهفيوافاس."...توديررواما..1.و!رع!...الحزبفيالطريقةيجدات

الوقتيقتلون(الدومينو)الىيلجاون،والبؤس،الفراغحياتهمانالا:الوحيدةالثوريةالمنظمةس(،الشعببحزب"ويتصل

نعيشالعربقبل،كنا":سليمانلهقالكما،بواسطتهالثقيلجلته،الرمننفسيتهفيتركتهوما،حياتهتغللت(لتيالهزات

،لثرك(الدومينو)صوتوكان..طبعاكذلككنتوانا..بآمالاللامبالاةمنوبشء،المعتادببرودءالجديدةالتجربةهذهيستقبل

كالخبزكأن،اخييالنابالنسبة(المومينو)لكن.منهتسخروكنتتفرضوقتفي،المالمنمبلغاالمسابقاتاحدىفي،يمسب،والسلبية

ماذا؟"ما(فيامل...املبدونحياة.بدونهالعيشنستطعلم.والماءبالشغعىيتصلوعنمما،الحزبجريمهعلىغرامةالسلطاتفيه

،212ص)إ،العزبلاموالوتبذءسه،اخلامهكدميكتشف،منزلهفيالمسنول

صارتصيىتهملاناسوأهوماالىقريتهفيالناسحالةوتطورتويغا!ر،الامراخرفيتنتصرارادتهلكن.الميلخيمافعألانفسهفتحدثه

ع!نالنات!(لقريةفيالوضعوينتهي.الخيبةالحرببعدتسممها،المطبخمنمنطاقةالبطيخورائحة،المبلغيرفدمانبعدالمسؤولبيت

أرزقيشقيق-موحندباغتيال،الجزانرفيالاستعماريالحضور.*حثا.ف!اهرالجيبخاويوهو

علىالقنضويلقى.الفرنسيةالاداصةعميللتود-س-المحتضرالمسلوليتمر!-الرائعةالتضحيةهذ.يضحيوهوحتى-الزفيانلا

للسملطن،بلحظاتموتهقبلكوديربهموثيمالذ!ن،القريةشببكلتصسلفو!ومئناعرعقدتمزفهالذي،اللامباليالشغصتصرف!
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منمجردا،للنهشتستعملاسناندون،بكرغابةفياطلقتاننيبهرتنم،النهرشاطىءالىأنشرطةمنأرزفيي!ربثم.الفرنسية

والشك،البراءةمنانقاضتحتومردوما،بدكاءمثقلا،السلاحفي،وشمالايميناوافكارهالىاءهفيبعثر،ناحيةكلمنالهواجى

الاضح!.."بخروفاو،المستيقظةبالضحيةشبيهشء.والوصعاوستلقيهاثرمقرانعلىمرتاقىباللحظةالشبيهة(لتجليمنلحظة

(361ص).(المنسيةالمهضبة)فيالثانيةتامعزورتلرساله

انءعلييجب،مبهورااكونانعناكفان،تنيءكلقنل،جب.نتيئا:كاموابطالبعضنظرفيالعالميشبه،ارزقينظرفيالعالمان

اهلمولا.وأدور،أمور":منهاخرجلالمحوامةفيضطن!اشطنانهوأولواريءالسخافاتفيتدقالذيالعالمهذا،لتافهالعالمهذاان"

"...الابدوالى.الكمبانبين،بعدتهتقداكنلماذا.ذاشابررهذعفيارزفيويشك.(222عى)"عقولنافيهوتص!هـم،قلوبنا

سحقتهمالذ-نالمثقفينهؤلاءتجربةهي،ارزفيفتجربة.(!13عى)!غرئالانتحارعلىنفسهتراودهعندماالروحوجودفي،اللحظة

وحرمننهم،سحيقةموةمجتمعهموبينبينهموخلقت،الفرنسيةالثقافةأروحتوجدوهلأاللحظةهذهفيموحندروحتوجداين":النهر

.،فدميهمثقفكلعليهايضعانيجباني،الاجتماغيةالارضيةمنهداولذا":ويتساءل.(212ص)"؟"كلنانحنروحانملكوهل

الذيهوومذا..ايجابيةولتمررء،فعاليةلثوريتهتكوناناراداذاوتصل.(233ص)"والحقدالحياةوتفاهة،والبؤس،الظام

فهو،ثوريئ"وسلبية،مواففهوميوعة،ار!فيفيةلئا!فسربكلاميهذبمايصررعندما،أرزفيلدىقمتهاالشعوريةاللحطةهذه

التىوالتئافضات،شعبهفيهيعيشيالذيالشاذالوضعيكتشف...لهمعسلا

ادضع،هذااوجدتاتيالاسبابعلىيدهويضع،هـءتمزقابخأوفي.السجنيردعثم،وتوقفه،بأرزفيالشرطةوتلحق

ثقافية،بقيمالواعيةتجربتهاولفيآمن.(لضئافضاتهذهفيوتسببتيكوراى،فيهالهتتمىاقى،موررمداممديقتهرسالهتصله

القيمبهدءكفرثم،الوطنيةبشخصيتهبلامبالاتههداايمانهوارتبط؟لحقتاتيإلحربافتهتانبعد،أهلهمعسعيدااللحطةهدهفي

لحظة،كلفييرخونونها،ايامالقنوهالذيناساتذتهاناكثفعندمامنوصلتاتي،الرلائلهذهفيالمؤلفويعبر.بالجميعماسي

امامه،واتضحبل،الوطنيةشخصيتهواكتشف،لامبالاتهءنقتخلىحياةعن-اللاذعةالسخريةمنقالبفي-بالسجنلاررفيمرنسا

يدعلىالايكونلا،ومجتممه،شعبهخلاصان،با!يزفيئدىاـء(ناتهاءبعد،لهبهامسلمامسألىالسعادةاصبحت؟لذي،الفرنسي

،الحزببهذاعلاقتهفيحتى،انهالا.(الثعبكحزب)ثوريةنطة...المصائبأمرالجزافىييعانيزاللاالذيالوقتفي،الحرب

وضعيدهالذكي،-ظرزفي.ظءلعاكانلانه،للبياكان،بهآمنالذ!يلانالقاشن،مص!هعنمداميهيطمئنهانبعد،للمحاكمةارزقىويقمم

،وجودهيكتشفلم،الوطئيةشخصيته2وعلى،شعبهمشاكلسببعلىيوضحالقاضيمعطويلحوارفياررفيويرخل.جر/مةبايةيدنهلم

اللحظةهذهفيارزليويرتفع،جزائريكليعيشهاالتيالفظاعةفيه

عنيدافعفهو.وطنيتهديالعميق،الجزائريالوطنيمستوىالى

ئئسسصمونهاية":القاضييسألهفعندما.جزانريكلعنيدافعوكأنهنفسه

بالنسمبةتعلنلملكنمم.إ):بقولهارزقييجيبه"؟تعلنالمالمحرب

دئدارسرانمنلقد":نفسهوبينبينهالجوابهذاعلىيعقبثم."انا...ني

والقنبلة،للسوبديبئبالنسبة:للجميعبالنسبةالحربزهايةاعلنت

لكن،..وهوريشيما،الهنديةوالامبراطورية،و(لروهر،الذرية

الملائكةنازكالموجةورأرةينبغي":ا!ظضيلهيقولوعندما"..انايىبالنسبةتعلنلم

ذ،لنطوفدوىوجدتها.".صا.تكونيهفجامعاتنافيطموكقديكوفياوبماذا0..نجط...

العبارةهذهنفسهفييرددوهو،ا،دنيهفياصبعيهوضعالىي!سارع

طوقان!وىالايامحو!يعليحكم،9191سنةابريلاولفيالحياةعرفتانمنذ":الرائعة

(ع.2ص)إ."إالاخرينحريةسوىاعرفالاورمبقا

ألجيوسط!ءىالحالمالنعمنالورودة،القفصداخلمويكوناناقتضتالتيهيوحم!اوالصدفة

معلوف!فيقهـر!نع!ناكممايةتعتالاستدماريمثلا!،.العداقىول!ست،خارجهوالقاضي

الخطذلك،واءهوكم/بىىلا(القاضي)انه":والتشريعرلقانون

اغيسنىسايمانعرببيةسائد(253ص)"وا!ررالغلةبينيفصل(دذي

نفسه:وبيغبينهيردد.بقولومحاكمته،المرواقيأرزقيويختم

الصبورعبدصلاحبلاديفيألناس،شءكلبعدالطبيعيفمن:القاضيسيادةيا،تنامانتستطيع"

(نار،مسيماداا،ن0.العدالةسبأت،العادلسباتيعقبان

حجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدتةسنصسبدمنيممماذ(بل.-.يومأو...يدةسبات(والاخرين)

الارابدار"...فيهنصحولنالذيالموتغرريوجدلا

قصته،ان،وغموضه،رزفي5سوداويةلناتوضحالراتمةهذهان

،122ص.ب-وت
!بوبشرة،الناعمالصوتدي":الطيبالحساسالذكيالانسانقصة

لييبيدو":وظلم،وخصام،تناقضاتكلهعالمفياطلق."البنت
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صديقهكانلوتمنى،مشكلةاعترضته!ماطليمانوكان"الجزائرية"مرتالتيانتتماليةوالخيبات،حيأتهتخللتألمتيألنفسيةالهزأتلان

بخممينعنامتقدمسليمان))،حلهاالىيرشدهاو،ليحلهاجوازهالىعصبيمة.والىو(لذهنية،الجسميمةطبي!4تتحملهاانمناقوىكأنت،به

شيئايقوللالكنه،الجديدالقانوندائمايرفرضانه،عامبمائةبل.لتمردهوايجاببية،لثوريتهضالية،لوجودهؤاقدشخصمننطلبوكيف

.(112ص)"للجديدالقديمبهايتخلىاقيالطريقةعنمقران:"المنسيةالهضبةا)فيمعمرييشخصيتبينقارناواذا

ارزقي،شخصيةوبن،ولوناسسليمانشخصيةبينقارناواذا،واحدبطابعمطبوعة،كلهاوجدناهاارزقىشخصيةوبين،ومناش

فيالمتعمقالشابيمثلفأدزفي،النوفيبيئوأضحاالفمارقوجدناكبراتطوراانالا.المواقفاتخاذوميوعة،والغموضالضياعوهو

منمسحةتكسوها،الخياةحولمفاهيمهجعلتعمقاالفرنسية؟لثقالمحةل-4ليسضياعاضائعامقرانكان.ارزفيشخصيةفيمعمريقطعة

سليماناما.بكثرةالمثقفشبابنابينموجودالمنوعوهذا.التجريديةيرحاوللمبل،ومشاكلهتناقضاتهابابريمتشفلممجتمعفي،معنى

والعمال،الفلاحين:الشبانمنالنوعهذايمثلانفهـما،ولوناس،ومعن!اهمبرراتهلهفضياعهارزقياما.هذهـالاسبابعنالبحثا!دا

النوعهدا.قيمةذاتتح(ربيملكونالذين،المستفيريئاوالبسطاءفيهذاتسببتال-فاالاسباكبءئرف،واعضانعفهوالبعبهـ،و!زاه

لتار-لخالمتصفحوان.غرءمناكثرثوريةاستعداداتيملكالذبمههالذيكالطبيب...الخلاصاكتثممافطاماممحاجؤاوؤفلكنه،الضياع

فجرواالذينالطليعةشبابانلواجد،الجزائوفيالنوريةالحركة.ا)!واءايجادعن/يجزل!"الداءيعرف

المهيدبم!وبن،وديدوش،فزي!فورد:الاخيرالنوعهذامنكط!م،اتنورةضائعاالثورةقبلمامقران،"المنسيةالهـضبة"فيمقرانكان

وكويم،،وبوصوف،الرزاقيعوعبد،وعمروش،العيدوبو،بللهوابنفاقدا،ضائعابأشهرالتورةبعدماأدزفيوجاء.لاواعياضمياعا

ولا،جامعاتبخريجبمليسوا،ثورفناابطالمنوغيرهم،طوبالوابنيحىطوانمعمريعلىبقي.والفقدانالضياعبهذاواعيا،لوجوده

تجارباكتسبوا،مستنرونشبانهموأنما.عاليةئقافةيذويالذبم!الانسان،الجزائرفيالانساناكتشافوهي،التايةالخطوة

الكادحة،الشعبجماهرعنانفصالهمعدملهمواتاح،وثورقيعسكرية.العظيمةالثورةهذهفيوجودهواسترداضياعاعلىانضصر

الفلأقة.شعبهمامكانياتيتفهمواانشقيقهشخصيةهي،الاهميةفيأرزفيتتلوالتيوالشخصية

فهو.آبائناجيليمثلالني،الابشخصيةذلكبعدتأىثملاخاماالقريةمنخرج،ساذجابسيطاسليمانكان."سليمان"

فساوةعلىصابر،بقسفنهاراض،للاقدارمستسلم،بسيط،طيباءبررضته.صدمةاولىوكأنت.العملعنباحثا،الحياةعنشيئايبرف

إحدبئهفعندما،البناءالىطموحةنفسله.ومصائيبها،الحياة.العنبقطففيحقولهميعملعندما"الفرنسيبالكولون))علاقته

ن(جميللانه":بسداجةي!جيبه؟البناءحوفةلابنهيريدلماذا،ابنانهمنالعملدور":المالمنضئيلمبلغمقابلشاقيبعمليقومكان

فعندما،الاسرةتماسكعلىمحافطوهو.(18ص)"البيوتقبنى،المعمرحقلفي!دوملاعملهلكن.(66ص)"النجومالىالنجوم

يتزوجاننفسهوبنبينهيقروالمسلولموحندابرخهشفاءمنييأس،الفرنسيللاقطاعيارضاء،صغيراراعيافربالذيوكيلهيضربلانه

رعايته.تعتاحفادهل!يبقىموحندزوجةالاصمغرابنه."؟المر؟عيالسخيفهذافربلماذا":ببراءةينساءلو!ووي!رب

بالمحاف!"علاقته،الكاتب4علبيركؤالابنتخصيةفيصأتبواهميلعبالذي،الثوريالحزبيالأشاببذلكاكقىانلسلإطنسبقوؤد

ارزفيابنهعلىالرصاصيطلقفعندما،توديروبالمرابي،"الفرنسيلمصهـر!4سلبهيمانيرويفعندما،لوناسدعىو،حي!اتهفيكبيرادورا

هذامندعوةيتلقىمرةلاولوهو.(المحمافظ)الكوميساريسمهدحبوببن،هملتاورابحعائلةبين(لمتحكمةوالعداوة،قريتهمجتمعتقالي!د

فص.(لمقابلةهذءفيواسعةامالاوطيبته،خيالهلهفينسج،النوعهوماكلتسقطانيجب":لوناسيجيبه،وندلوايرت:محائفته

المرضاخذالذيالمسملوللابنهمنحةيقرران"الكويساو"منيرجوويسأل.(7اص)"البائدالعهدمنقصصكلهاف!ذه.هرم

سليمانابنهيدخلانمثهيرجووهو.(لفرنسية(رونو)مصانعمن"انني:فيحيبهاليهاينتسبالتيوالقرية،اصلهءنصديقهسليمان

اماله،فتتلاشى،الكوميسارامامالابويرمثل."للبناءمدرسة"الى،الفرنسيةالادارةمحميل،توديرعنيحدئهمحندماوحتى."جزائري

عليسهو؟بى.المتعجرفالفرلسيهذايدءلى،مرةلاول،يهـ؟نبليعرفلانهاو،جاهللانهابوكباع...ايضاجزادريانه":يجيبه

فالكوميسار.هذهـ(لاهاناتمحلىيسكتانوشخصيت4بنفسهاعشزازهسقيقهعنوي!حدثه"...لهيشزجمنابدايجدولم،خاطئةمعرفة

بواسطةويج!يبه"؟الفرنسصةاللغةالناسككلتتكلملالماذا":لهيرسلو!يعود،ضالانه":لهفيقولاللأ4وجودانكرالذيارزقيالملحد

القبائليةاللغةان،يه!ههراءللأمييركنلماذا،لهقل":المترجمل!الذو-نمنالقىانهم،الضالونيعودمحندما.نرىوسوف،يوما

ءـقىانقلعنالمترجمويمتع.(22ص)"...اجداديلغةهي.(؟7ص)"...تمزقااكثركانوالانهم،ابدايتيهوا

.الجو(باخلاومنخلإةالىالانضمامقرلىوف،القريةالىارزقيويعود

مكانا،منهالقريبالكوميسار!ا،اروبمبنا!خآ!ال.!ءرللوناستعرفانومنذ.هملتيت2-اقوتوالتزوج،ا!!بحزب

ليكونوسمهفيماكلوعمل":سحيقابعدا!!باهـور!ةفي!وصباءكل":قرقيالىعودتهطريقفييقولفهو،بسمعادةيحسومو

الىليصليستطيعهانقطةابعدالىرهـيهيمدكان،المذاق!لمو!حاوخنىالمجزائريرينكل،والجزائريونواغزيروالحياةالطريق:جمييلاكان

.231ص!"ا!!لىهما..الاخر،ا!رهما،ارهرب،لكن.الاخريوضحمنابرد(ي!جدوالملانهمالا،اعداءنايصروالمالذينهـعدأـ؟نا

لهعقابا،التموينوبطاقات،بندف!بته"نالاببحرمانار!اب،،ةو!مييماقوت":بقولهفيناديهاب،قوتويلتقيالقريةالىويرجع."ذلكلهم

الابويصفق."ا!معبحزب"خلايافيسل!بمانابنهمشاركةعلى."هماتآيتياقوت"كانتاىبعد."الجزائريرة

ئعل!وكيف":للكوميسارفيقول،ت"البطاقاتسحبدقرارالمسكبنفيضالاكانانفبعد،دلكقيقةمكتش!وهودلقريةسلمانويعود

.((2ص)"الوطني(لحزبزعييممنالخبزاطلب":المحافظويج!يثه:مستوىالىلوناسرفع"،الضيقالقريةمجتمعومفاهيمتقاليد
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و؟لانانية،،الجشعاختفىو!.ظرو!فيهانسببتطارئةالشريرةالشكرلوجيه(لعادةمن"ةللاب؟لفالىسيقولىالمغابلةنهايةوعئد

معمريوينجح.سلامفيالناسلمعافتىالرنمنوالسطحية،والجهلمحرىفيهانشكرهرسالةأرسلبيم!اأ.نرجعثعندما،للكوميسار

شضياتههلىيشفقيجعلهعندما،هذه4بفلسفتقارئهافناع!يأدىبهوشيالذيهوتوديرأنالابويعنم.(!2ص)،(طيبته

منهم.المننهبينخىلتشملالشفقةهذهولمتد،المريضة-؟لبطاقاتمح!تى.لسفموموالبيفالىويرجع...ءللوميسمار

يقطعنجدهفاننا.،معمريروايتيفيالوطني!ةمفهومبينفارناواذاوفأبرى؟وأبتاوههو-بةور*،تأير!!من.منهاحرم-،لميوميخبزهممصدر

بربريةدائرةفييدشركانانفبعد.التان!يةروايتهفيواسعةخطوأتالناسبعضيعمل!رأ//ةالظلمهذاهضمالمخهـ..الفلاحطييعة

،"المنسيةالضبة)1فيكلهمالجزائريينعن"القبائل"يعزلو،صمةالطربىالفي،وأحدةدرء-كأ؟لمصصئبو.نتلاحق."؟االاخريناشقاءعلى

عنيجيبعندما؟فلوناس."العاللسبات"فيمفاهيمهافسعتطلبسليمانابنهبانهذأويحبر!،أمحزيرمين2،همت؟ورابحيرفابل

فتاته:ينادبرعندماوسليمان،"جزا!ريألني)1ةبقولهسليمانلى1سؤمنشابيتزوجان؟نعقولأمن.الابثائرةونثور.ياقوتابنتهيد

اطارفيالروايةشخصياتنقيملبناتهذهكل"الجزائر،بئيافوت)).الشريفةبعائلتهيلحقعار،لعارهذاان؟هملتالمنبفتاة،وندنوال

اسمه:لحامنسيحفيخيوطانهمعلىللهارىءوتقدمهم،الجزألريةض!لهلمادأ)ا:تساؤلأتهافيالسماذجةالجرةألابطذيعةوتستمر

."الجعزائر))هذهوشطور"؟الماذااموحندومرض؟لم!لممانوجنون؟تودير

:"المنسية.الفضبة"فيعرفناهالذيفهو،ؤلف41اسلوبامافأزوا!،ملعونةسلا!ةمنالهويتدكر،محمومهذيانالىالتسماؤلات

معمبركياسلوبروعةولعل.ساحرةشاعرركأمسحةمع،وجزالةعنوبة.بعدهيعمرونابناءمنيحرمههمطدوحيد2حاندابنذبحالذيهو

النيهووهذا،النفسيةبحالتهماشخاصهلسلوكربطهفيقكمنالعثلنينمنرضيعانوي!نقى،ازواوابناءكلفيدبححاندينتقمز*

ماذلا...ة...للاى،ال!عدالحدهووازوأو.العقاءللنسللضمناناللذانهماكقط لكوميسمابىسحب"اهوليصييهبمالوصاله.وا!حيويهالالويرصح."...

نادو!،الكرسيحول...ثلاثةاومرةدارة):منهالتموينلبطاقاتابنقتلالىزواو1ابندفعوالذكط.لتوديرالبعيدالجدهووحاند

-بالجدرانوخصوص(-بجدرائ،يكرسي؟صطدم.البابعلىيعتنر...متخمغنيصارالى،؟لجوعي!زفهيبيفالذيالفقرننفمة،حاند

.."الشمسالىاتجاههفيبالزجاجيصطدمكألنحلةكان،وبمالفارسفييرفلطندحفيدفودير،نفسهالتاريخيعيدان،الاقداروتشاء

مصدرمنيجررهوهو)الكوميساراصابعيرى"ةوهو(27ص)"!لوث!ا.الاضينسعادةحسابءاىبناهاال!،والنعمالخيرات

.(28عى!"خياببةرقبةعلىبثثجتطبق(رزقهفت!ؤاحمالهذيانبالابويشتد...جوعاوأسرته،ازواوحفيد،الإب

سسالخالدةاللوحاتمنتقبرالقيلابنهلروححاندوماجاةلهتسببالذكطتوديرمنالانتقاملهوتممر،4رأسلحلىسوداءافكار

بهـالرحمن.ا!خدفريحارماقراعزيبمناجاةوتذىنا،الروابرقى.واغتياله،كلهاالمصالبهذهفيالقرية!لسكل

و!ناسسليمانيؤفمنسا،؟لموجبةباللمساتغنيمعمريواسلوب،الفرنسيينمعالمعاونينهولاءتمثلفهي"شدير"شخصيةاما

انئاعرفتو!ف":رفيقهفيل،ادفر!سبمالاوركل!يمزرءةمنعميقةنفسيةوتمزفاتلعقدضحية-(لكاتبنطرفي-هؤلاءفمعظم

ونحنطويلذمنمنذلاننا":!ميدة!وررةلوناسيجيبه"؟مالاردونمنذ-يعيشفتودير.البشعة(لخيانةهذهلارتكابدفعتهم،الاثر

منكثر(استفادالكا.فبانويبدو.(72ى5)"مطاددون-كئا-.الشريرحاندجدهسلالةعل!فزلتالتيباللعنةمعفرا-قرون

ترداتيفاتت!ابيه،اسلو،ظوينفيا!طالادبمنمحفوظا.نهماتتوديروابو.القريةمجمغفيونور!ينك!اسلافهعاشوت

هذاعنمترجمةالافكونلاسليمانلابنهالابرسالةفي-مثلا-ساندفضلاتفيهيجمعىئالذيبالوعاءأبنهاحتف!وقد،متسولا

والبرد،حياتيشتأءفيلانني،جداليئةحالةفيانني":الادبماثلةواللعنةالفقرصورةتيقىحنى،4بيةمدخلفيوعلفه،السادة

.(7عص)احشانيعلىينزلوالثلح،قلبيفيلثديد.الالاسمنانجثاثهماالىقويةبعزيرمةفميندفع.امامه-دائما-

يتعاونفهو..تنر-مةلحيرطرقأتباعالىمدفرولتوديركا!وهكذا

،(لكوميسادلحساب،مواطئيهمحلىويتجسسالالبشعماريةالسلطةمع

"!!).اللعنة.محنهيزيلالذيالاجتماعيالمركزعلىليحصلالرباطرقيويسلك لاداىعأى !!ويزوج،هملتاوحراليمن"الامانة"ويفشن،لثروة9رتودويجمع

السذواتمجموعاتي!ا،داب"ادارننأرائكوناطنفسهوبينبيذهتوديرويرقرر.(قائد)عمدةابنةمنابنه
طركماتباعويخرمحلذةوهيمجلذةالماسهثزهـعملاخر،ابذهرلحا!حفلةيوم،الحزبفرعباجتماعوشايته

على(لقبضالبوليسيلقيانبصد،الممى(ءفيبيته؟لىويرجع.له

مخرجلدعفىوهو،ادصوشطرف!ماورجلى.ابنهبين!ومن،القرقيشبابكل

الثا.لى2السنةلغسلالصء؟لىبالنط،التوبة:المستقبلمشاريععننفسهيحدث

2:3النالثةإ)اللحظمةهؤهفيوتنطلق...مبتغاهالىوصلفلقد...العظام

2503الرابرعة"..قتيلافترديه،المحتضرالمسلولىموحندبارودةمنرصاصعة

2503الخامسة":للناسالطيبالاصلهو،معمريشخصياتبينالمشتركالقاسمان

2503))ـ(لساثسةلماويرقدم،جذورهالىدائ!ماال!ودسلوكيرجعفهو.الناسيلجمع

03ء2لعة))ـا3
لسا.فمعمر!.ارادنهمناقوىعقدمننابعةانهاعلىالانساناخطاء

ومسالكهـب!،الضركلهمالناسفيالاصل:للبشرنظرتهفيكيراش!اني
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:فيبدعالعاصمةالجزائرتعيشهاالتيالتناقضاتمنالكاتبويعبر

..(.".منضفضفيالصفمحمنصيشسمطهناكومن...الاشحارخضرة
ولسطلالمه،والصالراء،والودديه،السصاء"؟لم!لا!"كال!"

-ءلآ!ه9شمدي!هالشمس":فييدعالجزانرية؟لطبعةويصف(11عص)

.-صسمراءوبشرتهق،سوداءاليناتعيون،اليهاراتبهاا!طباق،لو!ة1

،محرى؟لمرمال.نم!لمرةالاحيانمعظمفيالمثابع،جافةالارض

.(2،،عبى)"ملتهبةوالشهوات

!نى!بثؤوب!ءا!كضكثهة2!االمصرقةءالبكومةحولالضباطوذملائهارزفيمنظريصفوهو

،مارشانولو،والقسالالبيبالاالنارحوليبقلم":فيبدع

.لإيرو!مىالنارعلىمركزةالنظرات،خمافقةالاذرع،كلهـواقفون،دارزفي

339/؟3طضر133،.-
،يحيونميتوحشةقنيلةرهبانمنبجماعةشيءاشبهفهـم،نائمةوكأنها

.(147عي)"...ناهبعيدبلدفي،بدائييةص!ة

!دارةبناءعنيختدففهو،"العادل!سبات"فيالروائبمالبناءاما

أ!سمرألناية،الضميقالخندقراس-سورلماشلرع)سلممانهأالابن.ةالثانيوالقسم.ا!بة.الاوفيالقسم):اقساماربعة
(لىدوايمهفيعسم،جديد.طريعهيحمالمول!."المسيهالصبه"

الجنةالىكلهم:الرابعوالقسم.(ارزفي)"!ةلثالث4والقسم

نا،الاولىالوهلةمنللغارىءويندو."(الاسةمصر)الخضراء

*شنذرانانالمروايه،راييفي.النماذجحياةتشابكعلىكرايوثرلمالتقسيم

الثانية.الروايةمن-الروافهالبناءناحيةمن-مسشوىأكلىالاولى

علىالمؤلفتركيزبظاهرةكلهامعمريلاعمالالرو؟ئيلبناء1ويمتاز

لير!12:وسوريالبنانفبى،يريدهعمايعبرفهو.الحواثعلىتركيزهمناكثر،(!شخاص

امامناي!ح،وتجادبهـمحركنهمظلومن،نماذجهسلوكخثلىمن

أسترلينادجنيهاد:ألخارجفيلنايحرلهـعمخلالومن0والذاتيةوالانسانيةالاجتماعيةالمنساكل

دولاراد6أو.هذاكوكبنافيالبشريةنمزد؟لتيالمصائب

روايتهفيخطواتقطع-وف!حناانسبقكما-معمريواق

دولارات01أمرركافي،مذبذبةتجريديةمفاهيبمفيضائعاكانالمنسيةالهضبةففيالثانية

ريالا15.:ألارجنتينفيفيطريقهاكتشفثم.ضصةبربريةوافليمية،غالزةذاتيةوتمؤقات

مفاهيمهمنكبرع!دبنوتخل!،جزائريتهفوجد"العالمحاسنات"

يصللمانهالا.الذاتيةوتمزقاته،الواقععنالبهيدةالتجريدية

يعاورلطمااو..لل5؟:الرسميةالاشتراكات،سريكفاءةلفيوثقتنا.الرضىكلعنهانرضىدرجةالىبعد

نامنهنتنظر.تججعلنا،يمثلهالمديالمثريفواكثقف،ونزاهته،وعمقه

مقعصا*شتراكقيمةتدفعالجزائركي،الانسان1يةثوعن،النقالطلنا!يكنممفالثالثةال!وةيخطو

بر!ديةاومصرفيةحوالةومحبته،والابدفىعالحريةالىالشاهةالعربمةالذأتمحنوتعييره

مسسربر(دخللقد.السادسةستتهادخلتثورةفي،للسلام

لننتظرواننا.(لجؤاقريالنسيجالثانيةروايتهفي-"القبائلي)

المعربي.النسمحالجزائريهرا(لمقنلةإلادبمةادمالهفييدخلانمنه

*ورنثتان،الوهناليهايتسربلابحجعبرهنت،الثورةهذهرانوخاصة

كب!ادودالعبوا،الجؤائرفيالثوريةالتجربةعاشواالذينالعرب

الادارةمعبشأنهايتفقيحاربونكانواائر؟لجيمئواروان.وعمقهااتجربةهذهاشمرارفي

سئة.وثلاثيئمائةطيلةممارستهامنحرمواالتيبالعروبة

فضت،الكتاب"نجزائرياجيلايمثلجزائريكاتبمممريان

الىالمراسلاتتوجه،تناقضاتفي1يعبضوان،المصغروطنهمعاشهاالتيالظرلىعليه

ملىوممورهم،لذلى(تهماكتشافهمقبلسرهمفيبنعثراتويمرو(

،123.بصبيروت،الآدابمجلةالم!يئوبطلمحلها،العربيةالىتترجمبانجديرةواعمأله،وجول!م

ومغاربها.لارض1!عماديفيالعروبةابناءمن

-5!ههه!ههه!سعدبميعثمارالمهـويت-العربيالخليح
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عهععرتحدعأب5

!!ع..هلقضئم!رروجمباأةضماضما

بصيلاخما!ما-!باعبمأ

معوهح!ححححححتلا

.الطئاةالارراحوالناشرللكا.نبيغللممان،بالتقاليفازمة؟عراة!منالعربيةالبلادفى،عامةوالكتاب،الاديبيعافي

هـوكط-ماعظيعمللانمضثارالعوبيالاديبقان،لذلكوتبعابالمةينشرلمطالقارىء،الجم!وررودض"بئؤبتتجلىف-هرةنئحديدة

.خبزالانطعمالادب((حرفة"مادامتالقوتكسبوراءسعيا-الادبروا!المئقفينمنالخاصةالاعليهاقبلري!ادبيةخب3منالعربية

وقتهضاقي،اخرىمهنة(يةاومحا"اةاووظيفةفيعملاداوهواو،العربيةباللغةاصلاالموض!ع،المجبالأدبياكتاجعلىالاطلاع

الادبينتاجهواذا،قرلةكأضطثقا!نهفاذا،فكرهوتثقيفالاطلاءدون.الاجنبيةاللغاتعناليهاالمنقول

.المقدرالرفيعالمستوىلايبلغ-الاياممرعلى-.الكاتبيخلق(لذيهواقارىءاان:قالئاادابدعاوليس

والا،..العالميالم!سخوىدوقالعدلمثالعربيادبناكان،هناومنعلىالك"تبيشجع،وتزارهـعددهالقارىءالجمهورانتشارانذلك

مثللأ؟نوبلجهئزةنالالسرببئالمفكرمنم!مطالط،مقتنيما،بالمرءصاد4جلنظالجمهورهذالان،معاوالنشرفالألب

يبسههئاأئ،حهبؤموتقفيالعامبتاوالموفف،الاعأنأةوسعفيفلدربموملاىنايتوسدلمءتابهماتام،الكرقاعاعلالى؟لفاتفنمعه،ضعمجمعا

الموصبط:الملاثةارقانهعأط،عومالاعبفانما.بالخلوعحليغارؤيعا،اعليالىيئالةمم"فار"*ألمدت،وإنولننالنودرأأنبمئ،مةأئودقفئرفييلقاو

وراءسعيهمزدصمفي(لاد،بيدركهاقهل...جميعاوالممارسةوالثقافةالكا.نبمايتممىاخروهدا-ثم...القراءالى-والحياةالأدبرسالة-

؟االيوميقوتهكسب.الماديالربحمنبشيءادبهعليهعادقد-بلادنافي

اكثر-عحهالعديثاودماوهي-القصةفيتتجلىالموهبةولعلمقبل!ندناالقازىءارجمهوراننقولانللحقيقةالانصالىمنانبيد

الشعر.عداالكظبيةالفنونسائرفيتتجلىمماضرباي،ولكن..عامبوجهللكاتبومشجع،عنهامزورغيرالقراءةعلى

ووعي.ودقةبمهادةالحوادثقص،"القص"موهبةهاو؟لموهبةتخلقىالتيتلك؟لكضابمن/فئةوارة؟عليه،قبلالذيداكالقراءةمن

واةوموغعتحاعثغرواية!ونلاولاباناساالعاعيغصطاتكفيلتربئوانك؟!التمئجينتمنتب

ما.بزوؤونوكميإها،اللصفهببارفيائهمفطتلؤىبطنما..سمعوهانةننةالرلنهممةوالمأبلاتالغتهب:التتنيرمنمهبيدالىلاوحتنلنوالمجونفل

تأتيحتى،الفطرية"موهبنهم"وروحهممنعليهاويرفمفونارروا،بئتلىلهظ،للقراءةونهمهباهقيامهوتستثدبقارئناتستأئرا!"نيهيالمثصرة

مطؤوبرينمح!بوبينقانوالمذل!،المستععينالطهأئتحبمةئاسرلساحرق"كلاهن"مني!هؤطونبعاوالاعتماغمؤرعلىجنالكصافنيحأطاالتتي

السعسر.ولدأليالممأالطفيللععتنثالؤبميرجمتتورنايعانهدانذي"الطوروإن"ودائعا"الجنس"بستؤةئفب

عهبذععهتولعانتهب،اقتمتمبعوهبقفتحلطنيكونائمالروائيوغلى!العوبطغارةأنارلعفاهضعاععتد

علمتاللاصعدابولاعلالمسعه!لالؤابنغئميدعينالاولىصردنئهيدبتاعا..لئتافنهاعروتؤ،(تأمفط-!،،للاسف-الببتانبمنالمتىسعع

المتئانسوطانتوان،لاتؤهنب،النؤدبلياصدنوالموعبولتئذع!بر!،ها،عوهعدهاونبهئؤلؤلمؤعؤؤعلطيحىجونالذرط،المهتر،وة؟لاولامحملة

وتصؤلها.تعطيهن.موحظنقنوظفياحتبننوموهنترونللصعتالىلناألودالالومؤؤيس

يجريحديثاالقصموهثةلا،كننابةالقصموهبةالرو(ئائيفيلموبوالمطادباوء!عالذيالاديبهذا:الازمةاصولالىبنايفضيوهذا

إؤونؤلمد،واحعفيمعاالموعبتينلا.لةأنتعهبواحطننا.اللسانعلىوتؤرغ...الارواطهغاوطعمناللد،والويئدانالهعسكلمأصباالمغكرمؤريرأ

علىالاحاد/ثقصفيموهـوبءهإر،كضلمابةالقصفيالموهوبالروائيغصارةمذيبا،الشموعلي(ليهافيوحر!،تزيداوسئةكتابلوضع

."يرقراو"والؤ!نفي،"عوائإبا"الاومعونسعبب..جنهده؟لؤو،لمهواللياليالمذامتاللؤرولدد-الؤتاحنيحعببئم،وروحهؤكرع

الئقافسةواعني.الروائىالادباركانمناك(نيالركنهىوالثقافةوبيروتالقاهرةفي،ألاخرىاثرواحدةالئ!ثردورالى-الساهرة

عهننليها.انعيهنلبملي،لغئنلوالاهتعام،الكتوعمطالعة:الواسمنبمعننهاتسؤاهتبميقوون"ئم،"؟لمهأهنوكل"صلحامتمدبووهالإاألفت..وعمهتاب

لمبنرن(لناسوطبازمنالاةناءطبيعغصملةالىالروائائمننصوبموليسالعبنيعلهن،الامدابمببلغبعؤوداانوين"ءادليمعمرتبؤوبتبعنوموبعتعرون

.ودبماعات!التللسطدعب

وطهنلمنوبطالمئ!كلانحانالمروائيعلى،لطهلامتهـامنامرالكتتهومطالعغمطالعوعاطتلبهتالتيالغراءعن-بلادنافي-الةلمطلةالؤاكأهطء

الادببىتار.بخنافيلهـؤندسطالكلربىأعبنالىمحعنقالروابققانتولما...،اؤبرووعداتالغربدغاللغادهلدبهدب،الاأارغعنافت*نالمئاليالادإن

بنلتلنلهتدنينماأؤا"ببقالمبوا؟عحن،)روقبالىمإو(ؤءيىؤائلإ،و،كلتؤاممنفنمئومبوع7والانؤليبب!قيالفهنسميقواعندب-الهعادعبؤبطعةعددااكلرمنوااعبلمب؟ءلان

لبصيرةتننفتح(لمقيوالصفا)!ود!لاسرارالجد؟دالادبمنالنوعلهذاالفئية.عندناعليههيممااعلىقراثهمبينالخاصةن!ب!بةولان-خام!بوجه

.سوأهعلىوتستغلقالمنحريالمطالعما،ميحالاتهاسو(فيباع،اوروبأاسواقفيادبيكأبطرحفاذا
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نشر-والجمالوالخيرالحقطرفىفيمرودأالأقضلالحياةالىبيدهمتجربة"الروائييعانلماذا،كبيراشيئالأيعنيافيوالثقافةوالموهبة

على-امةكلمنالصهوةهمو؟لقراء-العالمقراءوتعريفال!قاقةالحوادثمنسإسلةاوحادثةروا/بئمحاولابالقلميممسكان،"الكنابة

والان!ص-ان،احبهسئ!االقارىءعرفوقى،مجتمعهفيالعياةمعالمعلىالمصقولةا!خجربةتعوزها"محاو،ت"مجردبواكيرهتكونولسوف

جهل.لماعد،.وا(مارسةا؟بخربةاعنلأيرغنيانالل!/نوالثقافةالموهبةتوفررغم

دوائييهماروائعنشرعلىكلتاهماوروسياامريكاتتهافتذلكاجلومنالاثارمطالعةعلىؤإنكب،اوهثةانفس!فيظ!الذيذالضوواهم

فيطمعا،المال"نوولزيدامشقةمنشيئامتكبدتين،العربيةلغنتنافياكتبلا:اصلماب،تطالعوانتبالكتابةتموس:لهقلنأفاذا...الروائية

ولمكنه،يسيراشيئاوهاقيلاوليبهـوالذيهرا،"التجاوب"هذابالامتلاءاحسوااذاحتى،السنونبهـ؟لاءماتمضيوكثيرا..(متليءحتى

ومعنوية.ادبيةمكالسبمنالعالماممماثنئنمدهابصلىالاستقصاءمعاؤهانهممنبهامتلأتعماال!عبيرخأنهم،الكتابةفيللبدءالقلمواشرعوأ

/بخنف!انلهلكان،دبحاادبهمنرجيبلادنادي؟لاديبكانلوانهالامساكمنرهبةوتولتهمخوفوتملكهم،جان!ابالقلأ!فألهوا،فكر

بحالنأسبلاقيالذيالربحسوىلايغلعندنا(لادبوآناما.ادبهبأرب(ح.بدداوتلاشتألادبيةامالهمودوت،4اليوالتطلعبه

4،لحكوماتحقيقاباتفقد،وعناءجهد"نصاحبهيبدلمماجزءمعوهيالمارسةتعوزهمولكن،طيبةروائهبئثقافةمثقفونشبابهؤلاء

تجريانوأقله،بعطفهاوتنتمملهرعايتهاالاديبعلىتسبغانالعربية.عظيم،ر!ركونلو،شيء

الحوائزتقدربمالىذهبتهيانبكثيروليشى،بموظفيهااسوةمرتبالهتساحفك!ف،(ر!ثن!لأبئءصيلسغولاا!مربيالاديبكان!اذا

.أتداقلهواننقديريةاتتنجيعية؟كلتيهماوالممارسةالثقافةمظالتمكن-الموهبةبعد-له

فخالعوا،المجيدالعوبىتار،خنابروالامراءالخلؤاءذلكالىفطنلقديهصاحبمااني!عنبى،قيمعالميادبيلعملى-قراءةمجرد-تهقراان

تئجيعاوالعطاير!المنجلهموؤ!موا،؟نحاءوالمفكررنوالكنابالثعراءعلىصة*-ص!اد!اررةالادبية(لأعمالمنوكم.دارسامقفرغااسابيعاولابام

..تقديرابينالفارقذلكالبالعن،عربوليس.ودراستهاعليهاالاطلاع؟لاديب

بدعا.المطلبهذاوليسللاسسوالمعنيالاديبقرأءةوببن،ماادريالائرالعاديالقارىءقراءة

الاميرالمادحاتناعريخلدانهي،خاصعةغاراتبهمووهـوىنت،نعمصوهوهتجلاءواس!الاثرلدراسةالثانىوي!رأ،لامتعةالاوليقرا:ذاته

على،يسهـدبمركارالممدوحالاميرهداولكن.عصماءخرلدةفيالممدوح.صأ
....ووكتاجهديتطلبوذا،الفنيةاسرارهواستشفا!

فاذا،زنال!اويقدحشاعريتهيوري،بيضاء/د(المادحالى،حالكل؟!الكافيالفراغيوتاهاينفمن

وهاجامثانوراتنطلقالكامنةطقهأكتابةتنتهببماالظنفما،كثيراالوقتمنتمثمغلالمطالعةكانتوآذا

العربيةآدبفيأكان،بلاطهلشاعرالدولةسيفتشجيعلولا،ترى؟!عآلاةومن،جهدومن،وؤتمننفسها

التنبي؟يتنفداللقمةوراءوالجري،ال!مريستنفدانوالمكن!ابةفالمطالعة،اذن

"التفرعنظام"!ضع،بوالكظالفنانينبيدلظخداليوممصروتقوممندوامهفييدو!انالعرجم!الاديبعلىكتبقهل.ايضاالعص

اواكمولسنة(4(لمرتبانئبه-)"منحة"الكاتباوالفنانبموجبهلتمنح(لادررمنبالغ!وولا،السازغهار!ور4دميب!!لأ؟وارفياعالتمزد

الرغيف.وراءالسعيءزحمةعنبعيداللانتاجتفرغهمقابل

عاصفة.التؤغضدوقامت-/!وسمورفعةمنمايبي

اندهـاموبالتاني،مجتمعهفىللابىببانعزالالشفرغفي:قالواوتهاقهضعغهيىتجمد،وضصتهصغيرادبىعملءنفرغتكلمااني

يعانبونالدينمجتمعهابشاءوبينالكاتبمابينالوجدانيةالساركةأحدث"،؟!الخلودي!تحقادبأهفىا"..تث!فياالثارألقمهي(نوهممت

عنها.ببرالتعيرجون!ضاياوتؤر!م،!ااررلمولور-رونضلأتفلماذا؟!العظيمتشيحولىبلغمابععىالىالقصةهذهأترقى":نفسي

03انعزالاالتفوغفيظنواعئدمااخطأواوقد(،؟!بألشلمورجدوراليىماأكب

الاديسبتفرع:ابىسيطةالجملةهذهتوجزهظنالىأ.لق(ثوالظدتكثم!فتط،مثلا"بوفاريءدام"،خالدآروافي؟عملاطالعتفاذا

ساذجلظئوانها!الكشابةيزاولبيتهفيواعتك!الناساعتزلي1فأين"..لاتحدأفاقاولامىنفسصحت1والفنيةاسرارهفيهلبصيرتي

رقابلاندونوالل!الن"ارساعاتءأتبابيتهفييعتكفاديبفاي."؟إالقمةالروائيهذامنانا

الزمن،منلفتبرةاو،لاياميصحفانما،ذلنصحفاذا؟الناسالعبننزولمنازلهاالنازلةا!روسة"إلاالجم"منآه!الادبمنآء

كما،الانكبابيستوجبهتكاملادبيعملوضعمئالكلابيفرغريثماا!ةمئ52!(لئهبشعيراتبببنموضمعهاالمأسةنزولأو،محجرهافم؟

جزيررةفيمنفاهفي"الب!ؤساء"لروايةظبته3فيهيغوفيكتورفعل؟أررقي!،(دحولىمر،ارمغيرة

سوختلاظمنانسوالىلمعيرصحفرعوالادعالببطبعهجرلعانجسي،احر*ياسماناياامإحنماعيدونوابام1،؟م،رواياتهاحدىيكتب،ووو،فلوبيرعلىيمضيكان

اد!لو!عفترة،وألاشنغراقالانكبابهذ؟فان،كانماواياالكلمتينعئدالوقولى،طيلكان.صفحاتخمسمنواحدافصلايتمان

المخاضنجنطلبهماعينوهما،التفرغر(ءمنننتند!ا!ا،الادبيفقرةوضمعمنيفر-غوث.دما.4رواتشخوءىاصدينطقهماانإر؟!

تجرحهولا،والوهن(لتفككيشوبهلا،معافىسليماالاىورلوصعالغنييتاكدحتىعارحابهوتليتلوها!ببزوةلفلى.فةالىيحرج،الجهـدبعدصعيرة

اليومية.اةالحبمتطلبات.لايشوبرهائشاراانمن

الضا،تفرغهغروفي،تفرغهفي*ديبان:يقالانالاصحان...ومصابرةوجلدوسهرمعاناة:لد9الضالادبهوذلك

-لومهساعاتهدراو،المقاهيارصفةعلىاوقاتهتضي!يعالىرميللامنوامتهلمجتمعهالناجحالرواءلييؤدبهفيمااليظرأمعنالووائنا

وا،سمركتاببصحبةالنافعةوالجلساتالمجديةعات1لاجتم4فيفيوالوطنيةاللهولوجهمقابلء(رونيؤديهاجلىخدمةانهالعرفنا،خدمة

.الفؤادذكيمديقبلاخذالشعبافرادتهذيبعخفضلا-الخدمةهذهوجوهومن..
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واعيارثبات!خرارووض!وعه،ذلكقبل،ولميتخير،جميعاوذا.نهوفكرهالمتفرغوالاد/ب.الادبر،ءلاعتبادورداللادلطتقدإراالتفرغفيان

...الخلود"بدرة)ءطياتهوفيالاثراداكفياد،حقهويرلموفها!ر!هو"تغقيف"لهنجاحالتفرعومع.وجهودهلمو؟هبهالدولةباحتراميرضعر

وليحكم،نفم!صهمعقابةا-*لها،تعوزه"ا!بتوة"ءرزهانوجدذا!"ييار!ط))(نهـ"،نجسنىالتفرغومع.منظمموصولنحوعلىعقله

اثروصعألىمتطلعا،النوريررىانؤجلىفيئدهلالموتالاتررءلى!لبقاقؤيدف!،.؟فبصهالموتبأىامطيمنوهو،هواءعلىالكنابة

إكأ.حرال!صالبذد.ةهذهاحشائهفيجديد.المدارسفيالصغارتعليمبنفقاتويفيوالخبمازوالقصاب

ى(المقرضرونكأى"انطواراورهـي!س1ض(ر!"انه"!وأ--(يةالىعلىيكون،اسافئاكما،والمعاتنرةبالمطالعةالعقلتثقيفربمونوكما

فيفلوبيراسفلقد:ؤ-هالجقولوا،اليومالعالمؤراعا.رديبينتكوى*ادبالاحتالفكرركأالمكنسباتوبتنمية،البلادفيبالترحلمانطا!

القىوماواد!اعدما(ل!رصةعك!!ؤوت!اولبرولكن..الروالةهذه
0001ودراسة،حياتهـمطررومشا!دة،تقاليد!معلىو(لتعرف،بالشمعوب

الاسم!سوىمن!اانا
د،لسفرلاهـخفرغينالفرصةيتيحارالتفرعولعل..عامبوجهاحوالمهم

المعاناةفهانحدلم،المعاصرةالعرلعةروالاتناالىتطلعنافاداذ...-
.........لكعى!همادولهامعولهمع

احظتئاظرفعي!فةدوايه،مصبءأتبلكلانرراولوج،الصادقة.

منوفعتانتاز":روغشفيةتهولوكأنهابالمرصادلهاوتقفاجيدةاوقد.طولابالبلاد.رطفلممنالئابهين(لغرببينا!روازيينمنوقل

أ!نى"الىارررهبئنكلة!اني،كابصاثطن،اثسفىبلاددوبعضوامر/بمااودوبراالمحدثينالروائيينمنعددرار

قصص،منالح!يمتوفيقكتبمااح!لى،"الروحعودة"وواتاوو-ميالالقصصبةبالتجاربوجداناتهموأثرواالمعارففاكتسبوا

الخطلفمنالعقاد"سارة"اما.الفنيةتهاف!نصمنج!ملؤز،صوا.بعرقيماعنهاالتعبرحسن

وبر:صحب.ؤيهاالاساسببةارروايةعئا!ر!وفرلع!مروايةنسميهاان،مىجصوجيمى.،الا-روسيغوركيمكسيمبلادهمنخرجلقد

القصصشاكلةعاىيكتب"(انيعلنعئدمانف!سه"اقي،ءمنحسينطهوعاشت،الاا،نيغوتبلهوجوهان،الفرنسيفلوبيروغوسنناف،الايرلندي

الذي،وتيمور.صلكالناسبعضسماهوانقصمصاهويهبرشملا:اولرداناما..طووج!للأالاقصىالشرقفيالامرإكيةئكبيرل

ءصلىز،ضتممااكثركاهايةعلىنالعربيظوالروا؟القصة!تلكل(بريحفقد،الامريكيهمنغوايوارنستالانكليزيمومسمرست

كثبرفيالروائيالفه!رالغؤيرزخاجهفيذمدملا،سواهكواهلدفهاا!لطبيعةتوجبمؤلسعةفىيعملان-!للسعمادةيا-منهما

..الاحيشطىمنالفترةبينليعتكف،والامصارالبلادفجاب،اللهبلادفيالتنقل

اكسيوغالادباءعلىتتلمدالذيوهو،محفوظالحلبةفيوبقيلهمنغوايننسىوهل.العالميالمستوىعلىروائي!اا"رافييدعوالاصرى

مع،اللإءيمنفكان،الغربيينالروائيينعنفضلأذكرناالذينحولالدائرة"للسلاحودأع"و،الكوبيالصياد"والبحرالشيخ)ء

له،مئطلقاالعربيةفيوضعممامتحذاالامامالى/قفزان،موهبته؟اسباذيافيالحربحول"الاجراستد!لمن"و،ايطاليافيالحرب

بعد.العالميالمستوىالىلسميولكن..افواطاالعربةليالروأيةقسار.الاقطاوبحضزيارةالمعاصرينالعربالكعابلبعضأتيحولقد

لممادسةالاصلاءللموهوجمطالذصبكأا!رصبعطىماالضفرغفيانالروائي،محفوطلنجيب،بعد،يهتاحالاالغريبمنأليسولكن

منواحدم9ابىالعرو-كأاد؟ءفيكانولعن.4وبراحسئعلى.مواهبهسشلعكأدوقد،مصرحدودمناليومخىيخرج(ن،الاولالعربي

51،مسننو*تعشراتا("فرغءعبت،ميكونانلاولىمحفوظقبيلىادبهلاتسماذن،لاقطاربعضجأبقدكانولو؟العمرمنالخمسين

يتاحأذاك..طريقتهعلىمل،ثاراواقلافقاوأوسعنضجااكمراوصافمشنوىءلىقصصه"شعبية"ولراءت،وال!"يةبالمثمهول

لفمخضهـ!مهروءا،الممسضو؟ءعالمي،ر!يعايكونانا،هربيلادبنارجمابئنجدوراوكان،روأ؟تهفياكثرالانسانيمةالسماتولافضحت

!ئاكوء3.1،لاوالاز"صازشوالقوميئهاعبئالاجترسهارش:4اليهـ!حاملا،الامم!در!واجداالغربيالقاريء4مطال!ةءاىفينكب،الحيةاللضاتالى

!مثيل."برامت!ناممثلاا*ةلد؟1الاررءقىالمحاؤلفىوجودهادبعافىثت.العربيالقاريءوجد!ااتيذاتهاالمتعمة

السمعاء،،فاض!إ،.يكتببماالأديبعنايةتزدادالتفبرغومع
حلب

*بر**برير*ير*ءبر***!بربر***ير*?بربربرء*ء*****بر******،،الناسعد،رءرجؤللأ،نفثاتهيهدبالذيالابىببقل!اشرفهوما

::الكاتبدلل!وورمكببئ!1"راةوروالمءصاررةوالمالعنايةبعدالاالمطبوعةبكلمته

**

:-حديثاص!در:؟يمجدإدافصلا،الصباحقهوةإشربوهو،مستعجلأ.بكتبالذي

::في!-ون،جمعةالمطالىممصاءليقدمه"الحمهورعليهـارفبل"يا!نررواته

**

::!اصالبىالصباحصصحءهةفيالقراءأ/بىيبين

:اراوطس:،السنةونصفسنواتاربعفي"بروفاريمدام"خب3الذيفلوبير

::فيالرواية)"والصلم1)حرب))المطولةروارتجهنسحالذيوتهولسونوي

:.:عثان،المطبعةالىردفعهاانقبلكلراتسبيم(صفءةوخهسمثكأايف

.بة-

مف-ح!:كدهرو!جهث:اذ!فو"العفارارالكلمةعاىخا*الانهما،الد!وءاىخالىداناددبان

::والشرلىالمعفةازأرا*!ةعن"لمعوأؤقد،"الصباحتاب3"ا*ا...

**

:نبوهخ!دقلم:!الكلمةواض!يعة،حرروتهاوهنكوا
.؟-الكلمةفبىمخاصه-اخاصا4ايتماحانالمتفرعحقمنان

**
؟*مم!كهكه*كه!ه**كهكه*!ك!كهمم!ك!***!ه**ك!،**كهك!ك!***!*!هص***!!روحه.-الكلمةفي-فيهايىصكب،الجلبةعنبعيداويسربهدوء
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اى

ا؟1،ا1/

111ح،--

/هحت--

!ص\لمء//أ//لأ!لىواد.هء!اووصا-ا

لا*اا!اوو!ش!بع

المقالكاتببريشةداليسلفمادور
الدقيقةال!تفاصيليرويانيرستطيع"داليسلفادور"كاناذا

الخيالمنالاقترابففي"لممالطيسودوكأنهيجعلهالذيالخحال"منهنذبحيا.فهالانعترفاننستطيعلافاننا"ميلادهقبل"حياتهعن

كليركونمراقبتهالانسانعق!ف!يهارفقداتيالنقطةتلكفي،فقظ،الاسبانيةالقرىاحدى،،أح9ول3،3.فيغوراس"فيميلاده

تعطلم؟لعزلةولكن..."للكازنعمقاالاكثرثيرالطاظهارفيالح!قننا"مميلادهقبل"حه،ةمنالجانبذلكاما.0؟091سنةا؟ر13

.ويدخلالجوابيجدفقدلا/هاجملماذا.إ.تساولهعلىالجواب"داني"ودراسطتهملتجاربهمرحبةمادةفيهسيجدوناذالئفسعلماءالىنحيله

شقيالفويرفسرجلهيمداروءاروراءدائمال!يقفالمجتمعمسرجداليإ..اخرىامورعنوربماوالاحلامالباطنالعقلعن

وحينصا..شيءءلى!تلويوتفرهلعاالمسكهئةفتصيحمظلمممرفي"د(ني"لناعرض،77!أ63ء5!هـة"الغامضةجياتي"في

ووسلم..عمدارفاقهضربمنبدالايسجدالستاروراءمندالي،خرجامكازشةلمناكانما،شبابهفيونفسيتهجياتهعن!ختلفةمعلومات

!..يهاجمانهيعرفكانانماهذهتصرفاتهسببيعرفلافنانحياةعلىاضواءسلطتالتيالذاتيةالترجمةتلكلولامعرؤتها

بينلوفةافى(لعلاقاتلابحطمولم:ثالثحل"لداني"وعرض.(لعاصرا!ننقاداماملغزاوفنهتصرفاتهزالت

ليخفي"بمجردةغكللاقةالاشياءمععلا!ه!يجعللم.."الاشياء"تلك..طفولتهفي"دالي"عصب!يةعنشبيثانعرفاصبحئا
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،ا،-!41أا،!طآ7-،،؟!+3-1!!لم،؟!!!!،+أبئج"يحدإ!؟7جمخ7!3ئر؟!بمقي؟+.خ+؟!أبخح!!"فرويد"رأيء!زهاماير+*،تهداداليزحليلان)01(تحليلكلالحالات
م.+إ..ا.أدم.:ا-!-!%--.

لم.!!-!وفي،؟-؟!!-قئ+طا-!ة،-+!فينر؟ة-!ط؟ا+-لأ7!!3غكاا!كي!!..

07!غأء،ع-+!-آ+6تت"!ا-،:3-!-؟/و:/!لى!-لم7!!مناسا!ةء!ةلىحروونق!مداليدوعمق1.إذ؟نالمنحرفيارضىاعن

بمء!؟!9يمثو!غ6.؟ا.إلاشبه!قنمفينمكاخم!زتثمر!شدص؟؟إددكانجلا:!ي-؟ل!ئئئ!ماط-!اب!-أالنفادلايرمكناشياءايركشفوانيرستطمبعوناذالطبيعيمينالافراد

-..؟!يربلميهما!-نج!م!كاسعل!-اء/.لأ.-!-77خلالى!طم!ا؟

)خلا+،آإأقيأء؟1!لي+ء-!3ا+؟.!-!سذع!د

لأ2:كأ.!!ر!لمأ؟-،!؟(خا،ا-!!أ؟بو!؟+أ+ا!،تمآأغ؟!!؟بدولهم

ل!!!؟؟أ!ط.؟ع5؟؟في-!!.--و+!!*بخأبخ!ط73قي7!م!لى؟!ألا!9++،*ا:أ+،؟،7،مأكيالأ.ما،5أ(8)

!-/؟6.:..-!-!،!ء"؟ت!7!ظإرنمقي؟!!تن!!!ل..
حيمدنج!،كأ!،لا!فئعانغيخ!إفمآ+---عالى.-3-لاظدب.دا

قئ"*:أفيا!!-+أبر؟--لم!!!ح:ب!!؟3؟+-+ا؟ولر."والانانيةلكبرياءبللكلحازلي"المحسابيجعلنفسما!مرص)!(

.والسررالانف!صال

الممطرالتاكسي41:صشعبانترءجمة،لريالية1:دوبلبرأ.!.أ(
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!مه!سهيه*!سيكهحمي!يهد!مجبعمممممممممممممحمم!لا،ح،،!ثل!م3!74أ+515ا!ل!3!الاهـ،3"المافعةالكمنحات

كابوس"سللوحألهاحدتفهورممعرصادالياولم،وردليووفي

اللحثائىأاهتا!ودإرالمدرسةمكئعة3(ا!باللوطتان!،1+أأ!4هـمكا!!أ!!3"ابلودنهابة))و

وخمسمائةمليونيناخذلقد.الملايين4ءليتدراصبحتدانييرسمها

83927تلفون-2631.بص-بيروتصأحبه!(انءنرغما"وداوردلوليام"رسمهاللوحةثمنافرنكالف

العريرمةال!راءةفى"لح!لدسلسلةاقلودواردمادفعهيكنودم...وشكالههيئتهمعفابلهاانبعدانزعج

.......ليدي"و"روبئنستاينهيلانة"و"ماركممىجرونسو"دفعهمما

ا!طفاللروضةجزءان.لصورهمثمنا"مونتباتن

(لابتدائيمة(الشمهادة)الابندائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة

العربي:ا،دبفيالجديدسلسلةالاسروبنوعمنالاولىالدرجةمنالةالسرياليمة"انيرىداليان

!ا(الممنكميايمةالنخهـادةأالعاليالانجندائيالتعليملمرحلةاجزاءأربعةبرحلايطبقرانجدروانهوصدةدفعةاظ!الذيالنقدي-.المبارانوى

هئن(البيايوريا)إلثاانويالتعليملمرحلةجزءانالسر،المةالاشساءولناء،وال!مهنما،صعروالث،التصوبرعلىتمسز
(لجديد.كعربيهعدالدوسلسله....ء......

ا!برتدائية(الشهادة)ا!قيدائبئالتعله"لمرحلةأجزاءأربعةانثورلىمنذوعكلوعلىا!فنوتاريخو(لنحت،والموضة،(لنموذجية-

التكميلمكة(الشهـادة)العالهـعا!قيدا!عاتعاليمئئ!ل!ل!ةأأربعةلانيالرالاسلوبدايى(ينفذ)انعجيبايكنلملذلنط)12(اللزومعئد

:لدةال!!والعلوم*نتهطءثروس......،...
......الواجهاتولز/ينوالسيمار،والمصو،رلمحيلالذهكماالحليص!اءفي

ألاتدائية(الثهاد":)أجزثخ!!لةيئىننعدماريرخزآفبماخهسة"،*أم!مم!!+كا!ا!"والمانيارتمان"الجواهرجيةمعاشنركلق!

الابتررائية(الشهادة)ا!نجندائياتعل!لمرح!ةاجزاءأ!!مكأبترية(ياديثكلعلىوالماسوالزمردالن!بمنسرياليةحلىصنعفي

ا)خكميلية(دةالشط)ال!(يى*بتدائيالتعليملمرحلةأجزاءأربعةالدقىوربيت"هضكالؤرد"!!لم!!دابىوساهم..نييةعروقت1ذ

)البكالوريا(الثانويالتحليملمرحلةجزءأنررة)جرانشصأكذلك95هح+هأأ،3بالزخرفةقاماد"الوارد

الجهديرر:التاريعخسلسها،هأ3!*لمالريا!ةالطريقةعلىالاعلاناتونشرلاخباره

والكمييي*بتدائيالنعليملمرحلةأجزاءثما.لية)13(!يو!!نحصخةالفسبعينتوزعكانت

والتكميلية(*بتدائيةالشهادة)

الجديد:كحس!سل!.الكلاسيكيةالىعودتهدندننوادياحدفياعلدالي5191سنةفي

الابتدائية(الضهادة)اربتدائب(لتعليملمرحلةأجزاءسبعةفيتظهرانيوالرموزوا!شياءالشخصياتان.جهدايت!لفهلا.فهي

:(المويفهشهادة)التكميليةال!نعدملمرحلةو!الاءارلمكوينوانسجام(لفوتوغرافيةبالدقةتمتازاويةالسرإدانيلوحات

أ؟!يل""ءلا(9أ*ألمحاـ9919!أ19!أمأ!+ه؟ح!.11،9م593؟؟أ؟!اأهمأ33م،+أي!4أماأ3أ+ألوخنيان.اللون

ع!3اس!+ح!3ك!ر51ا!م91!

التكميليةللصفولىأجؤاءأربعةالمعقولةغيروالانضياءالبصربخداعتسميتههايرمكنعلىاصلتوائهمارعم

يلاثببىكيحثفي!جديداتمكنا*لاشبكيالفنانذلكدانييركونانيمكنمدىايالىتبينان

البهـالوريا(لمنهجا

البكالوريا(لمنهبماشعرهخهكلمنونفسيته!هالروميبهن.منهمن

+هول897!ه*ولاأ7!م!4مح!أ،**938قدوسادولوايلواراراجونامثالالقدامىدانيرفاقكاناذاولكن

والعانيالابتدائيالتعليملمرحلةأجزاءثمانيةءلمىا!يب!ألرء(نداليقنالمارى-ةالى-استقرواحيث-انجهوا

والتكمملبة(*بتدائيةالفمادة)

+هوللىه*!،97اأء73!!9،!3أب39419؟أ!؟*،ماحديخأاالفنليانصرحانوبعد!بهاووو\،ءني"الصوؤ-ة"كأالكلاسيك

4ء0.0المم!جم!ة"لوحتهعشرالثانيبيوس؟البابقدم،ووبءيايكودطأنيرجب
*قيتانى،(لتعدءوحلةاحواحم!مة-؟لر.وضةحلةلمرجرءار

ةد)أسرعانانيا،4!+ياادا!!9أ?حولهحأوله"و؟لذررة 6س!ةئ!تالشها

أننكمما-لأ(الشهارة)العالهـع*لتدلأئ!/التعلإلملمرصلةأجزاءأربعة1."لهذالوربببوالث-ئاابداحياتيفيارلم"لقولهعليهاماءلق
،7!يلك!*9أه"،ءمب!9+ع3يلاهح9؟3

لم***
!يغ!يلأ؟لتعاي!!م.اءةسلسه؟حدث4

الروك!ةلموحلةجزءد4،لداليمخالفيناوكلوير!بن،الزمنمنطويلةولفترة،النقادسيظل-

01ي!*بونا.!"نرمك،لى.حلةافياءأرو"كأ4سلفادور"وفن"داني!لفادور"ظولورانعلىمتفقونجميعهمولكنهم
311ء*9*9351ح+5!311ح!،م++،ملم

ر!*لكلض-ا!"أعد!"كهامحىسل!مهأحدث؟منه!بد!رتمباااموكان"دانيسطفادور))امثالىكلنوالكتيرين"داني

اء2جشئملا*!4.القلقالغربيالمجتمعفي

يلاوتد!رمة1رر،لأدر،لض-ها!ةأد(مأـلدلب!-.،

ةه!ةأ3يحأ3أ39صسصدفاروق

فصع،و؟ا"ل!ء،اوير"جغيم،،ء"؟ر،اشساء،يعلشاء،حم!1ب

لم.لأنكيزي(ملاء6(:ص،شعبانترجمة،ياليةالسر:دوبلميمسأ.1()2

ا،*ا!!5+أ:بأ+!9،7!3أ*بل.303اأ(13)
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.-أ!ههفىى!5!
..لمحتش!ؤ!4خى

5005
سه

يميم!د!صاتقاكممف
-..!ههـصرو!ه!ل!هـهصرك!جم!هه!ح!ح!هه555!!ه!ه1هه

عليهسا،يتكئن،للضيفاتوسائدءيى"امعجدةوكنبة،رفقةللمرءواخذ.بيتهالىوتطلع،معولهمقبضىعلىبكسل)*(بابكاعتمد

لاتالاثر،نومجهوعة،(لزجاجيئوالاوانيالاطباقءلىتحتويحزاذةألبومصصفحاترفلبو!له-بىؤدةرةكرراح"أ،بيتيهدا،نجأمل

جائظ.كلعلىالاطارمدهبض،وصورتان،الباءكأاحدبيعهاعنحدثهالسقفدي،والدهكوخ:ؤيهاعاشالتي(لاماكنكلفي-قد.رمةصور

ناللمرءيمكتكهذابيتوفي.صممهالذيالبيتهـوكذاواليبوت،كاتويسقرب،موطنهفي،المتداعيةواللإهـرانالمنخفض

هذا":لهاقيولن1/مكنكه*ابهتوفي.يخجلاندونبامرأةيماتيواكواخ،و؟إفلندبتسبرجفيالباردةا)عد)ونالححراتذاتالرحيصة

عندئذفرقواي؟تحبهلاامراةواية"؟تحبينههل-بيتيهوالنوملمقالييدؤعكانحيثجولدسبرهفيهئاالقرميدذاتالعدنين

منمتمكناال!درثيستطيعيكنابم،ان،المظ!رحسنيكنلمانومع،فيهاعضوا،كنلمذلكومعءائلةمع!ميشدائماكان،والطعام

كانانفرقىولا،جيدةدراسةدراستيافرمةفلهتتحلملغة.1وحيدروماكانفقدتاماوورادعلىابدايكقلمانه

الاخرونيقولهاالتيوالنهـاتاللطيفةالاحاد/ثكانتوان.لكالفارقص:الانالبيتهووها-بيتمنللرجللابد،تاملهفيومضى

..مطلقاؤرقلا؟شةتيهعلىقطتجريلابسهولهمنمصنوعةمستقيمةجميلةجدرانواربرعة،ملموسااساسالهان

ولكف".فرقهناكيكنلمربما،سنواتمنذ.برابكوتنودحافط-!لفيونوأفذ،حصر؟ءومدخنةاسودوسقةا،الجبالخشب

خيسؤفيهليس،اسودشعرهزالما.ينبغيمماسئااكبر(لاندرجاتخمسفيهصغيرمدخلوحتىبل،بحريةيدخلن1للنورتسمح

وبرزت،وعيناهثغرهغارلقد،تقلصتجسمهبقيةولكن،رمادي.ويرصفهالحصىيشتريحالماممرايكونانينبغيماالىتؤدي

فقظذراعاء.قديمخشبكلوحبشرتهوتعوقت،جرةاذناكلنهمااذناهينبغيفيةشياء1هنالك..(لحصىيشتريحالما.بابكوعبس

اللتانالؤراعان.انهما،دانمابهماكعهدهمرنتينالعضلاتقويتيبقيتالاالذينألاخرونيفعلكماواحدةمرةلا،البيتخطط.لقدشرا؟ها

الاطتانالالىمنكم،طناطنا،بنسلفانياتلالمنالفحماقتطعضا،المطريسقطحينفيهيقيمونمكانسوىلهمبالنسبهاليبتيعني

1!ةحم؟من،ويفتتهالاسودالفحموجهامامينحنيكانعندمابيمتهفييفكركانلقد

نا.ارضهفيبعنفحدهواوغلمعولهمقبضعلىبابك!مظوعلى-الامسيةطييةالبيرةتجسيمافيبارفييجلسكانوعئدما

ادخرخىعاماارسينقضىوهكذا.امرأةبدونآوبامرأة،بيتالبيت.مخيتهفيش!لهيتخذالثيتكان،آلسنينمر

كللىلد"وفى!البيتليبدأبحتاجهاالهحسبالتيدولارالافالثلاثة،ايفىبغلادءمكسوةكهربائيةواسلاك،أنيقمطبخمنبدولا

اجوريدفعون،الاخرينالىانظو-ح!عاتهىمنء!وورشيء(لا!ل.لا"مةحنفيةمنوالباردةالساخنةالمياهفيهاتجريبراقةومغسلة

كل3بلتهمون،الاطفالمنوطابور،الفحملثركاتالبائسةاكواخ!م!للسافيسمصكمن،.إعمةبطريقةيقنحكبيربر،دسيئتصبؤبجوارهأ

!لى،!اماأربعينير!جكانوما!جأتهمفي(لرجال!كبه!لمسثدةنديةالسبيرةعلبمنعددالبرادفيوسيكون،دسمةوجبة

التياورقودواناد!لاداعابتا!قضاديةالاز!ةانلولا،حالكلودجاجة،السجقمنمختلفةانواعوثلائة،وزبدة،وليص،برودتها

وصر.جدإدمنيبدأانعلببهكانلقد.فضةتلاشتالمصرلىاودهه(جهـرآنوستكون،التسكولاتهمنبطبقةمغطاةوكعكة،وبرتقال،محمرة

صنعمنحزامفيووضعهاالجريدةفي،دولار!وودولار(،ذقودهمنباقةشبرسمالسقفجو؟نبامتدادوعلى،فاتحةزرفاءالمطبخ

يدفنانيفضلكانلقد.الضامرةمعدتهحولدائمايحملهكانلدوي..الحمراءالزهور

أخر!بمصرلىيثقانءلىالحبلفىصخرةتحتمعها.الاخرىاللو"زموكلمنفصلبدونر،حمامهنالكوسيكون

عليها.؟لمشببدالارضوقطعةالبيتيملكولكنه،الانفارغا!ش(مانلعينخارجم!حمامالىطريقهفيوهوالتعثرمننالهماحسبه

-....ا(نلهيبد!كانوحيث،الفاهالمسع(مميرألاحصرالؤبابكانحيث
مع،مالحوعلىفاتحاوكان،فاتحكألهوسعر،معجهمةبكبرياءبهتسمو

به.حلممايكنلمقحهماانمراممةعشرةاواشخاصستةقاذوراتمنتنبعثوكأنها،قؤرةرائحة

ضربهاملربضربةالتراببابكوقلب.مطلقابهحلم!ايكنلم،*.بثرتهتحتتب،اشهرثلاثةذحمو

به.الحقتهلشريداءها1يودوكأنهالارضفيحدهوهرزمعولهمنسيرو!بها،(للونرهريبور!مغطل!فستكونالنومغرفةجدرانأما

بدقة.شىءكلحسبقدكان،المتاعببردايةالارضكانتوقدوتحته،"ر.بثىمنوولادةيضاءاغطيةوله،ومتسع،ناعمكبير

،ركتيهعلىمرتكزةالور!منو!ة،فرآلثهفيسهرهاليلةمنوكمعلىقدميهويضعفراشهمنينهضء:لحماقليلهتتألمكيلاسجادة

الموأد،ك1وذصتاسيكاف؟م-اخرىمرةجمعثموشطبوطرحوجمع.القأسيةالباردةألارض

مقابلسيددعالذيما،وحدهبهيستطيعالذيما،والعمل،كونانفيحشوكراسىيرة،اولة-للجلوسغرفةوآنجرا

30و،للاخرين،،بابك!هوالانكليزيالاملفيالقصهةعنوأرزا*م

65



عامنصفمناكثرالىيشيرعليهاالمذيالىتاربخكان.اللمسكثرةدولا!هالافالثلاثةله.واكتملتشيءكلحسابتممحن!ماولكن

ثم،قليلةاسطروتليها"!اخطار"كلمةؤبهبهاوردتلقد.مضومواد،والاسلاك،والمسامبر،والطوب،والخشب،الارضسعرارتفع

.فإسرعوتوقيع،اخرىقليلةاسطرذلكوبعد،فيهامطبوعاسمه،مايكلهقاللقد.واكثراكثركلهاسعرها(رتفع-والاجور،السقف

حياتسه.منولأ،بيتهمنينتهلم،الاحوالمنبحالينتهلمانه.ادخرتهماعلىاحرص،بابكيامجنونانت"،ألباريدلرالذيوهو

يستطيعالا؟جديدةحملآلةالمنجمالى،ملباله،ادخلوالوماذاولكن.الحقيقيةالملكيةمنيتمكنونالذينالناسمنالنوعذلكمنلسنا

مكانفيإحفريدمموهانءمكنلاترىام؟يديرهابمبفيتعلمانالاحو(لساءتوان.يذكرشيءعندكفيكونادخرتهبماتمسكتان

الجبلتملكو؟لشركة،ا"3الج!بلعبرتمتدالفحممنطبقاتهناك؟(خر".لتنسىتشربانفبوسعك

تحتواحداصغيراركنالهيرجدوااقيوسعهمفياليس.برمته،حينئذالبيتببناءيباشرلم.انانهيدرك*(ن."ايكشتملقد

فيه؟يعملالجبلحياتهمنبهيعتزشيءبلا،شيءايملأدونوسيموت،قطيبنيهفلن

"!بابكيامرحبا!ب(بك"فبميقبعخوف،حقيقيبخوفشعر،ذلكفيبابكفكرومحندما.كلها

ماي!صوتولو،صوتاي،موتايسمعانكثيراسرهلقدمجردكانوما.امعاءهيقرضاسنانذونتيءوىئهمعدتهكجويف

قبلاخرىمراتعد"النداءفيإ-تمرتركهانهحإى،الغليظالعخإتن3لعيشوهوتداهمهالشيخوخةمنخوفىكان،مضيعهحياةمنخوف

ومحقدة،مفتوحةوجاكشته،الممريجتازمايككان.البيتبابيفتحانفيدبمااو،مافيلبارالخامية(لغرفةفيربما،تافهبيتفي

الجزععندينتفخ-يثقهيصهعلىالعرقمنوبقعة،مدلأةعنقهربطةالمسنينمنكيرينرهىلقد.منقبضاويزحف،الحائطفياخرثقب

الرمادي-الاحمرشعرهخكلاتبعضوكان.بنطلونهمنال!لوياوالنظاماوالذكاءمنيكنولمالفحمفيقوتهمتلاشت:الاترين

المهروصلىعلىينر!قىو!و،المحمرةجبهتمهعلىمضح!بشكلتلتصق.لانفس!مشيئاالفرممنيئتزعونيجعلهمءاالتوفرعلىالمقدرة

البقعءلىويتزن،بان!نباهي!سبريرظنبعهالذيالرجلوكان.والحفرجاهزاالبيتكان،دولاراخرانفاقتموعندما،البيتبنىلقد

انيقةرورادية-وقتعة،بيدومحفطةشمسيةعلىويرقبض،جفافا؟لاكثرملكها،بيته،لبابككله،لهكله،دينوبدون،رهنبدون،ومنتصبا

.الاخرىباليدوتعثرالمعولبابكوالتقط.رقيقةتكونوكادتالفاتحابتسامةوتراخت

يريبونه،،منهمالهندامادحسنيوخاصة،الغرباءان.بادكوعبسادقى،المدخلالىالمؤديم!(لساماسفلوفي.يبتهالىطريقهفي

حين،النهارمنالوقتهذافيبارهيغادرمايكيجعلماهنادوليسصعدثم.الخيشمنقطعةعلىبارطينالملوثتيننعليهومسحالمعول

عائدوفيوهم،بسرعةالبيرةلشربالرجاليدخلانارولمن7كونيكنلم.القفليعالحواخذمفتاحاجيبهمناخرج.(لمدخلالى

.(لمناجممن.ارضهفيحرفهو،كلوعلى،طيبونفجرانه،النابلاقفالحاجةبه

الرجلين.كلاتوقف،المدخلعباتوعلىسبقوما.الاليس،يعودحينويفتحهبيتهيقفلانيحبكانولكنه

كيفحالك."و(رىاتيانبرخطر"،وقال،وجههومعمايكوغر.مفتاحهيملكبيتقطحياتهفيلهكانان

.مقدرا،فحسبيرنطركانلقد.شيئاالغريبيرقلولمالعبوسولكن،بابكودخل،معضلاتهعلىبرفقالبابوانفتح

؟"تربماذا"،"افيراسفوقمنبابكوئدى.مضحكاوجههجعلابت!سامنهمحلحلالذيم!العميق

"؟بابكجوزيفانتهل))العريبوسألهلطبخاالىالمؤدية؟لابوأبكانت،العاري،الصغير(ادخلوفي

انياخيرتكلقد.ريبدونبابكانه))،الجدمصطنعامافيفقالعلىموقدكانالمطبخوفي،م!وحةسالجل9وغرفةالنوموغرفة

؟"ذلكاقلالم،لهسأقودكمنبعجوسطل،القذرةالاطباقبعضءليهقديموكرسيالكيروسي

لنا؟ليسى"ذراعهعلىشمسيتهمقبضيضعوهوالغريبوسأل.الممزقةوالاوراقالفارغةالعلبببعضمنتصفهحتىالانممتليء

"؟ندخلانووسادة،رقيقفراشعاليهحديديبسريركل؟ثثةنومهغرفةوكانت

اتيت13لما"متذمراقالثم.بإهبابمغلمقايزالماكانبابكولكنمن(لاخاليةالمجلوس!غرفةوكانت،قديرمانعسكر؟نوغطاءان،عارية

.يهوداامرابمنمايكوكا!"؟بهالىمسندةدراجةومن،النافذةحافةمحلىمكومةالائرياتمتمجمومحة

تصالا)):تستجديانالظحبتلان(لزرقاوانمايكعيناوكانت؟كمرآببي!تهالجرامابنيستعمللاولم.الحائط

منظنتتانهولكنيأحالكلعلى،بدونيالطريقسيجدان3انهوارهفالاستقامةتماممستقيماجلس،السريرعلىبابكوجاس

بحزماضافثم،وتوقف((-فماهـظموجودااكونا!الافضلرضحكو!ضيوفاصواتلا،صوتاليهيراملمونكن..السمع

الىيرصلكيفوسألالبادالىجاءفقد،حالكلوعلى"،اكثر.للعشاء5يدعو(وررأةصعوتولا،الكووسإقرعوناويتحدثوناو

إ..هنابقائيفينرغب.فكنلماناذهبانبوسعي!لله؟.بيتك(ظافرهالىونظر.ركبتي4علىالمستريحتينيديهالىبابكونظر

.ليئصرفمابحركةيقملمولكنهالمكتنزة،العريضة؟صابع"والى،السودالحوافذاتالمشققة

))فلندخل"السلمي!ممعدوهووقال،رأسهءلىقبعتهالغريبفوضعيدهط!رفياللونابيضانسابالذيالجرحائروالى،والملتوية

نظرةعلإ4والقى،البيتالىالغريبودخل.جانبابابكوتنحىلحفرتكفيؤوةف!يهماان،البيتبئىاليدينبها.نين.الاحمراليمنى

شيءمحنوبحت،الجلوسعرفةنحواتجهئم،قليلاوؤردد،قصيرةومقعدودوش3!ربئيةودائرةأثاتالىستتحولالإيالفحماطنان

فركز،اررراجةمقعدسوى.بجدفلم،عليهيتكىءاويجلسؤحسب،عمرهمنالخمسبنفيانه،حالبايةيفتهلمانه.للتواليت

وثيقة.منهاوسحب،قفلهـالهإح،محفظتهعليهـلم-رأسهفيبيضاءشعرةتوجدولا

مايك.يدفعه،البابمن!بطءدخلالذيبابكليواجه(لتفتثممنمهترئةالملإوعالورفىمنقطعةوسحبالوسادة.تحتيدهودس
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".ألاعانةقوائمالامحانةدائرةمنمايكسيديااننبم":فائلاحديثهالغريبوبدأ

ولمدة.محليهوانفقت..بئمتهلقد،بيتي؟لبيتولكن":بابكفقال"أللاعانةبطلبتقدمتلقد.جولدسبرةمقاظعةفي

عندئذولكن-ذلكقيلعاماعشرينولمدة،لاجلهاودركنتعاماغرينولا،اليطالةضدنأمئايعلىاحصلارولم"ييط!:بايكفقال

".المصرفافلسبحماجةلستولكنني))ةمؤكدااضافئم."بهاقتاتشيءمنبد

فيحقكحولتان".يبتسميعدلم.كتفيهالغريبوهز"!ليبيتبمان.لملاستئجارلنقود

وبالطبع،.لكملكايكونلاانهالواضحفمن،باب!سيديا،عقارك".ذلكاعرف":الغريبفقال

بيتكفيتعشىسندكلكداننا،الخارجالىبكتلقيلمنالحكومةفانومحملت.مثانكلديعملعنابحتكنتلقد"ةبافيوقال

ستس!دناانكنضمنوبذا،فقطكضمانبهسنحتفطاننا.مافترة"..ولحدونيوفد،يعردونيانهم،عمركوطيلةالمنطقةهذهمناجمفي

.!كونالحالههدهوفي،عقايمالكانك.عملعلى.لحصلحالماو!را."قضيدبحثنالقد.ندرينحن.نعم":الغريبفقال

دامعي-جميعاي،الحكومة.الحكومةاياهتمنحكبقرضاشبهالاعانةاهلاتكونلن"قليلاالصبرظوربدأربمااو،؟لتعببعضصو.فهعلى

اتريد،عليكنقودهمالضرائبدافعويخسرانتريدلاوانت.الضرائب!لولن":ماعدامايكوندخل"؟عامينبعدالاللتقاعد

.-أ"ذلك.قويانه.عملعلىسيحصلولكنه،عملايجدلمانمطلقاعليه

اعانةاريدلااذلم.فقطالاعانةاريدانني،كلا":بابكفقال،بيدهفيعملهواما،الجديدةلالةاد-الهمجراءمنالاكلههذاوما

لمنقودبيفلاحاجة،بيتياملكلانني،للاخرينتعطونهااتيكلك".الا!علىا!ليتعلمانمنسنااكبرانهيقولونوهم

".للاستئجارقضيةنجثعندما.نددينحن.نعم)،ثانيةالغريبفقال

"!البيتتملكانكطالمااعانةنعطيكانيمكننالاولكنعنن)تنمنحيلةانجنسامةفيشفتاهوامتدت".عنهاقضيءكلنعرففاننا

اخنواانهم.بابكركبتاوارتجفت،بيتهيئخنو؟انار؟دوالقدا!ة

اخيراقالهالقد:بيتهيسلبوهانيريدونايضاوهم،عملهمنه،الكرسي"!الثم.يتجمدبابكجعلتالابتسامةهذهولكن

0الحكو!منرجل".المطنخمن(لكرسيلكساحضر

ليشندللوراءيخطوراهاذقليلابابكعلىمشفقا،الغريبوعلقتوهـحانالالجكما.نمسكتتعبلا":قائلاالغريبفابعده

!جدامنصفوناننا!جيداالموقفلا.تصركانك":!الى،الحانطالىعيلأمةوو!ح".النقودعلىلكسنحصلوبعدئذ.الورقةهذهعلىهنا

دافعيعلىعبذاتكونوالابيتكتبيعانمنكنطلبانبوسعناكان.الوثيقةوسلمه،فيهاسمهبابكيخطقدالذيالفراخبجوارصليب

الىببيتكونحتفظالاعانةنعطيكاننا!هذانفعللاولكننأ!الضرائبالثا!ثاهـطردمد3هاترولكنه،المتلاصقةالهـاماتيقرأبابك!اخذ7

"!رتسددناعمللكيصبحاننيئا!يتكنوآطويلةبكلماتمليئةالورقةكانتلقد.الرابعاو

علىاحصل"وان":قالحينمالهجةبابكلصوتيكنورم.لهبا!ة

..مثلييجالايستخدمونلاانهم؟نفسيعلىاضح!كانمعنىما؟عملوو!متسبقلقد؟او!شهاننيتريدالذيكلا؟سيدياهذاما"

ناالتقامحدعلىاحصلولن،تقاوويعلىاحهررحتىمحامانهناكزالوما"-الاعانةطلب

ولم.البيتعلىالااحصللم.العامينذينكباستمراهـفياعمللمتعرفانكطننتلقد".للظهـورالنحيلةالغريبابتسامةومحادت

الصغير،البيتبهذاتربهالذيفما،كبيرةحكومةانهاأتلخذهان.نريد".عقارتوكيلانها،بابكس!يا

..."الالييوسقفعاريةجدراناربعةقصر،النودماالادراكتماميدركلمانهومع!(نعم"بابكفقال

بابك.صوتوغاص.بيتمهوعلىنفسهعلىالخطراستشعر

اسف،انني".شعرهولمس،مغضايرقا،قبعتهالغريبوخلعلالنسارو،الذينهنانحن.بابكسيدياالقضيةهيهذه"

وفع،"يمسنعطفوكانالوئيقةومد".القوانيناضعلافانابابكسيديايتا،ءرنودنك.بي!اولاحةى،نقوداولا،محملالا-شيئايملكون

(،هناتريردهل،تسنتحقهالانقوداتأخذان.نريدلاولعلك.عقار؟لكان

علىتسقطوتركهاقطعاقطعاببطء،ومزقها.الووقةبابكواخدشيئ!!يرملكونلاالذيناولئكمننقوداتأخذانتريدلالعلك؟رلك

.يلارض"؟ابدا

النظراعدتان"،قال،البابومحند.قبعتهالغريبوارتدىاريدلست".اتفكرجهدوجههمحلىوبان،"كلا"بافيفقال

أ؟.فأعلمنا،موقفكفيعملتلقد.فقطالاعانةاو،بىانما.اخرلشخصايممانقودآخذان

لمب.عليس.اعانةاخذكنتفعندئذ،عاطلاكنتعندماالا،عمريطو؟ل

،واخيرا.الخاليةالغرفةفيبرهةالرجلينبينالصمتوحل"!جوعااموتتتركوني؟نبوسعكم

...ادخرتهبماتمسكتانكلو،اخبرتكلقد"،بلطفمايكقالتموتيجعلكانيريدمنهناكليس":يديهيلويوهومايكوقال

نقودكحملتالتيللطريقة؟ولكن،بامرهليعرفواداعهناكيكنلمترىالا،هناالرجلهذأاجلهمنرمفماهوذلك!بابكياجوعا

ولكنك!عليهبموتضحكالاعانةتنالانبوسعككأن!كرشكحولبها"؟ذرن

"!!قارمارن!كن،شيئاتملكانكتر!ملكي،!تاتبنيوحت"؟اوقعهانيريدنيالذيماولمكن!بلى،بلى"،بابكفقال

مضى،وقتايمناكربعمقوجههونقلص.يسمعلمبابكولكنتحولانك.عقارتوكيل-بابكلسميديا،واخبرتكسبقلقد"

صمفدك!عصامترجمة.كليةنفسهعلىانطوىانهوبداالىنضيفكوبعدها،ارضكوقطعةبيتكفيحقكالحكومةالى
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/!!!لأ
لثرفيااقىثفميهمم5-5!ةأ

!ماصسا!

!كالمح!عرب!
عحححح!!رفي،؟!

بالخجلا.نممممتالتيالسابقةالمراحلنقيضعى..حنواوخشسةفقد.الحديث(دبنافيالروادجيلاماممعةدالطريق)*(كان

التيو؟لصخوربالأنتمواكالمتوثبالجيليأبهولم.ددوالشوالحياءتتغيرا!مالمخويطةبان-العشرينالقرنبدايةمع-هؤلاءاحس

تاريحفيجديدةصمحة.لكتبدما؟5وراحت،حياتهتمزقبدأت

الحديث.ادبنالذلك.السواءعلىوالفكريةالماديةنضاريسهاتتغير..حولهممن

*!،يقفونالتيالارضيتحسسونوهـح،ثقيلةالتاريخيةمهمتهمكانت

خلالمنحرفاسرفاسطورهاتقرأ(نيمكناد!رورةادضفخةبمناصرالجديدةحيأتنايكفيالمربياتراثانصحيحهل:عليها

الانتاجلهذانعرضولن.الاخيرةالسنواتالعشرفيالادبيالانتاجعرختلقد؟..الغربثقاقةمننفيدانيمكنماذا؟والازث!ار؟لنمو

سماتهسنستعرضولكنا-هدقناهذافلشي-الحالىبطبيعة(نهم،في*91!1عامالقوميةمصروثورةالاولىالعالميةالحربطروف

كلها.بالمرحلةالمحيطةالموضوعيةوالظروفالرئش!يةوانه،و!وازدنهااو!اصةمثلهالهاجديدةحياةينشدمجتمعنابان

الجديدالجيلابناءاعلبانهيقيا!ااقىالاولىوالملاحظةشدتالنيا!لربنفىالمسقبلشطروجوهنانولي(نعلينايتحتم-

والمدينة.الريففي؟لمؤسطةالطبقةمئاتالىينتمونالادباء.

بمثابةهياد،الاج!اعيوضعهاطنيعةفيالأساويةالطيقةمىهاتوالز/موسىوسلامهحسينوطهالمقادوراح.الماضيالىبه

عامة،بصفةالعالمفي(لمعاعرةالتغير؟تلكافةالحسماسانالمشمعدةتوارثتهمايفايرجديداؤاداالعصرحضادةمنيغترفون،وهيكل

بصفةفحنمجتمعناوهي،خاصةبصفةالمتخلفةالبلد(نومنطقة.القديمةالاطعمةالو؟نمنالاجيال

وكيانهسا،القلقالاقتصادجميتكوينهافياللاهبةفالتمزفاتاخص(وكالىمنلهالبرتخى،الا.نجاههذاعوداشتانفما

سسنابنا"هافئةعلىحادبشكلجميعهاتنعكس..؟لمبثرا!فكربميوالاخربالزند!ةوذاكبمالكفرهذاتهموا9إ!مرعبةذئاب"الماضي"

فيالثقاكيافتمامهويمحصردالاذمة"يحس"منمنهم.المثقفيئ..1.0.00..1*
صمت،منوصمتلمدممنولالدمجعلرمنجعلرلم.بالالحاد

منبقوةتفوحالقلتىرائحةفتنممنا.فق!الاحساسهذاةدا"..

خاصةدلالةيفتقدالذيم!؟لساذجالبد(زكهو!ىهـا!ق..اعمالهمالسطحعلىتطفو،الرائدالجيلذلكوجدانديالمعركةاثاروظلت

للازمة،الموضوعيةالاسباب"درك9"منومنهم.عميقاوشى،يسمعلا"أصم"بئنهالرا!عيصادقزميلهالعقمادفيذكر،تارة

فيالعبقريةهذهتأكيدعلىانتاس،واقتصر،الاكتشافبهذاواكتفىالرحمنمحبدزميلهالمازنيويتهم.الرديسنتحتىلافهووبالتالي

ظروفسساو(دركتبالازمة؟حستالقليلةوالقلة.الناسافهانغير..وهكذا..بالمناقشةجديرغيراذنفهو،بالجنونشكري

وتجاربهم1لاخرينخبراتاستغرقتهاوانما!تنمولم،الموضوعيةالانتاجوالعملمكانهاليحل،تذوبكانتماسرعانالفقافيعهذهان

منوالتجادبالخبراتهذهبهتمتلىءمابوعي.فستقرىءفاخذتيصنعواان-شيءكلرغم-كوادنافاسنطاع.والمئابرةوالجه!

.الجديدةحيا.ننات!لائمحيةوعناصرامدادات.القبولاوبالردضعليهتتلمذناشيئا

كانفقدالموضوعي.فكوينهاما.للجيلالذ\.نبمالتكوينهوهذاارماررةا!وبقبيلالادبينتمبابهاسةهلجديدجيلافبلثم

القطاعاتتمكنتفلقد.والرثاءللشفقةمثيرا-يز(لوما-الظروف!رغمنسبياستقرارحالةيجتازمج"معناوكان.الثانية

الاجتماعية.الحياةاج!زةعلىالسيطرةمنكثيرةبلادفيالاحتكادية(لعلوما!ريةانذلك.المتهورالداخليوالموقفالسيئةالدولية

ناخى.العظيمالمينسوردونهاالوارالرأكطلمنابرو(صبحتنفجاكتابا.نهماذدادتثمومن،ومفكرءناادبائناوعيتغزوفيأت

ي!ختلطحيثوالمقا!بمالندواتفيالاكلماتهينننفسيع!لمالاديببصروحاعمالهمفتميزت،السابقالجيلمها.نراتعنبهمبعدومحمقا

لحناجميورهالتعزف..المجاملةباهاتاثيبأبخرةالنردصوت)1(التكاملمنايةعاددجةنبلغلموان،جادة

حولسوراالأحتكاروليس.كاملجيلعقولمنالدميستقطرمعذبالفترةالحرببعدقاسيادوراينتظراخرجلهناكوكان

.الخصوصوجهعلىالنشرنوعيةحولبل،وحدهاالنشرادواتمناطوارالجديىاكاري!خيدالطور.أتقريباسنواتخمس)قصيرة

يلطمفانه،مكانايجدلاانتاجهلانالايرمنخدهالاديبلطمفاذا(صبح،3591عاموصبياا!ا9لتنةجنيناكانالذيمجتمعنانمو

مظلم،مكانانهدلكإ!المكانعلىيعثرعندما-عادة-الايم!رخدهودونووضوحمراحةفيالميتمةالحياةاساليبعلىيتمردشابا!ثائرا

عنكيرايبعد،مضيءمكانألىكلماتهحملفاذاإ!حريةبلا،أل!ودارفق.ادريى،-خيلالدكتورمعالشهرهذارسالتينتادلت)،(

وتعمل(1)قنلذياكترحامنفيلض!اغن!هخطهحسالعممتموطىلاءرمةمدميهلىفيرمحمدالدينعحيشاذالاتحديثمنقريباموضوعهمليكونان

.01،وعذا.يخوخسهاانلجيلنماينبغيالتيالثرفمعركةحولسابقمحدد
لماو.لمححسبالنترحرودعندالجديدالاديبحريةتنتهيولا

المثيثلة.الضو?لمىلالؤاءءحاولةمجردالمقالي

وتحهظى،دائماالفكربحرية!ضيء"الاداب"مجلة:مثلالنضرب)2(كاملكادلالقصصيالعاتبعندذرو.فكلاالجادةالروحهذدبلغتؤا(

لقاهري1فللاديبذلكومع.العربالقوأءمنالمثق!كأالفئاتبىاكأرامالخبزلقمةلهلروح3الزي(1عاخكلمنوملكالاكبرمليمصاحب)

والسيو!والفيومطنطاالىنحسللافيهاكلما.لا.يجدح!نكثيرايتدزمنجك2الانزواثر2و،يخدعاوينافقاتيرف!فلم،الادتميدانفيمكانا

.اخرىبلأدفييعرأونهكثيرينانابدايعوضهولا..الخ...!وداعولا..صخب!لاضجيج
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مصيبعديؤرقهولأ!!"الفراخ"يشكوفهو،بالعملالمرهقزميا4منكلما،والالشامالانكماشكبما"ورأئهحريرةالى،ابعدمدىالىتتجاوزه

ينيغيلاالذينالاعزاءالادابقراءالاالكتابةروممناشهرسبعةبرجنفالضراع..وعقلهالاديبوجدانفياخرىامعاءقواهاامتصت

مجاهدلكويندو(..وداعبمنديللهميرفرفاندونيهجروومان!المطعمصاحباوالمكتنةصاحبجيبالىالقرشاتجاهيرقردهالاتنين

المعرفةقداسةعلىاميناللثقافةوفياللعلممخلصاشابا-وهلةلاول-يريدلانه،التانترمنحقهيرطلباناليوماديبمقدورفييعدولم

واود.سنواتعن!رفيكتابالا!ثلاثةقراءةمنينتهيانيريد...دهوقرصهاذاحتى.فقطالةووزرىانقصصهمجموعة(ولمد-وانه

يستحقشابمجاهدالاستاذانوهي،جداهامةبحقهقةاعترفانبعدخالدااكونانالحسنمن))ويونمىمرلمجه؟يزدددانفضلالجوع

كتاببمعدلفعلايقرألانه،العاديينالمثقفينفئةعنيميزهخاصالقبا،يدهمنالقلمويرسقط..((اموتالاالاحسنمنولكن..موني

ديالمنهجلهذاالحقيقيةالحصيلةهيمما:تساءلئافاذا)4(.يروميا.القبرلدشرانتقدء4أنالىبالرغيفلتمسك

مجاهدانتجهفيماالحصيلةلهذهجيدانموذجالاكتشفنا،القراءةء*-**

حاوللقد."النشريةمنوموقفها-الفلسفة)،مقالىوهو،مؤخراور،دخلالذيا!دبيرالبابهما(ا!و!ال!غير)وا!خبزا!حرقي

يبئرخان..غريباشيئايصنعان-ونصفصفحاتثلاثفي-:الاشاذينادىاءاترغمو"ما!اثولا..ارصمتواديالىالادباء

.نمبهيفإ!تقدميةنظروجهةمنالتاريخيكونوانبلا!للفلسفة0المنعمعبدومجاهد)2(صبحيالدينمحيي

كلبعديرقررراحثم)5(جداالاساسيةالنقاظبسرداكنفىلقدأذللىالتدريسساعرؤ!وانا)..مدرسايعملانهفمشكلته،الاولاما

00."الانسانض!فلسفةهذه))او"انسانيةفلسفةوهذه"نقطةواحصيعتقدحينكئيراواعجب..(سنواتاربع"مارستفقدجيدا

شيئاالقاريءيعطلمالمقالانإ!يفهمهاكماالضقدميةهيوهذهللادبنهائياتفرغاذاالاعظيماي!بحلنانه،الطر/قاولفيمنا

للقر؟ءةطبيعيةكنتيجة،مذهلةكيرةاخطاءفبمالكا.نبووقع..بالطبعراجعناولو..سطورة3للادبئنالن!التفرغانوالمحق.مولدهمنذ

..الكتابةفيهودعالذيمقالهجاءوهكذا.)6(المتمثلةغرالسريعةوموبسسانوسارتروولزبرز/ردشوامثالمنالعطماءسجلبسرعة

يروهقلم..لهاعرضالتيللظواهرجادةدراسةلمنايقدمانيحاوللمبالنسبةواستمرت-بداتحياتهمانكيراهالنا،الخ..وجوركي

الدراسةهذهنتائحلنايقدموان،ومجتمعناتاريخنابصراسةنفسهبعيدةاعمالايشغلونكانواانهمراحيةمناراالعذاببالوان-لبعضهم

اطاقانفيهنجحماكل..ذكرهاالتيالسيئةالظواهرخلالمنفببهايشغلونكانوابالصحاؤةعملواالذينهؤلاءحتى.الادبعنتماما

ينشدها.التبما!وسوعيةللثقاقةسيذامعنىاعالتناسريعةبصقاتجملةحيانهممعالعامةحياتهمتفاءلتذلكومع.الادبعنبعيارةاعمالا

.قذرةبمكنسةالادبيالحقل(ينظف)انارادكأنما.رائعةعظيمةبثمراتانتاجهمواخصبت،الادبية

كافحتالتيالعملاقةالاسماءمجاهدللاستاذاكرراناريدولاوالدويسيهاتالملفاتبينيعملمتواضعرجلذحمنتاريخناومي

يمتالكانهمرةذاتاخبرنيلانه..السواءعلىوالفنالحياةفيانتاجهويعتبر..الانتىالجامعةابروابتخطىمنذالاداريةوالمكاتب

الافس!انيالفكرعثاقرةانشكلمحلا..الفردلثقافةخاصامقياسامحفوط..!نجيبانه.مالحديتالمعرفيالفنقمةالرواني

وي!تمرسونويهكرونيقرأونكانوالقد..اصفارايصبحونالمقياسبرهذا:ذانفافيالقضيةسأنافشوانما،الاءثلةضربفياستطردولن

ومجاهد.صفح!ة.،03حواليالاصليةلغنهفيبالكتلمتوسط)4(وعيشهاالسطعاتمنعدداقلاق؟ا!فناىاتاجدوىالعمليحولاحقا

القادمة.سنواتالعشرخلالبللعربيةحرفايقرالنانهلاصدقائهيؤكدعليهاانكبلوجب!دةحصيلةانهاشكلا،همم!هجة!نقافةمعيومياالاديب

الاقل!مح!مرةمليونفيهذه(جدا)تفربانيمكنك)5(منقخمبرص!سمبزودها!مملأناي!ضاشكولا.المسئوليةبروح

أخرقد(ارسطو،افملاطون،سقراط)تياران-مثلا-قال)6(لو.ي!مفدلاالديوذاده(لوحيدة4خاكلنرهياتيالاذممانيةالت!ارب

غنيعرتلاانهالكماانبنأتبت..السنينمتالفينالبهثريالمجتمعفيالاقلعلىسإعاتست!ان،الميومفيل!،عاتغرتعملانك

..فا!رمقوانينهذهالمجكنمعيمنحك!مفاذاإ!ا!او"غزوكأللألهاي!مكنك،ا!ننظالىك

بهوتتطوربكسينطور،حوز.نكفيوقتايفان،القليلةالعاعات

ء.-افيالوقتهذااستنفادمنر!لا...والمثابرةوالداـبالصبرمع

يرهبالذيالمجت!معذلكعلىؤهـونيوالا..والوداعوالضجيحالصراح

خط!ران!؟نفعلايثبت!اما،الشياليةوالامنباتا!رغائبهذهسنكمثلفينسابا

؟شيءعلىانه

سارتربوللجان:جمزثرفيعارئا!،تكتصطدملماذا.حسنا.س!يدييا"الخبز"علىعثرتلقد

المكانعلىعثرتادااي..(لم!للأمفيحريتكدونتحولعوائقباية

اليغورشهـيرلادونالىالصادقةبكلاتهويصمل،تثمويهاوزيفبلاانتكمايقباكالذي

سعيد.انسانفانك..جميعاالناس

اثريسوسهيلعايدةكرجمة.*ملا!يه

النقيضعلىانه..اخرشأنفله،المنع!عب!مجاهدالاستاذ(ما

.*بلار+...اخرىمرةاليهعادثم،الادبورعقدمحيالاستاذكان)3(

وان!ط-ولصاحبهالهااترأصيهـتم-تعنينيلاالعودةهذهأن!ر

.هذه؟الوداع"ظ!رةهناتعتيني
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الخطمعاتفقانوانشروه،الانتاجهذاخذوااذن"قائلاصهـهمدضعوااناردااذهانهـمالىايرتبادرولم.واحدآنفيالتعب!رءلى

ليضعهالمقالوتناولالتحريررئيسوتحمس."للمجلةالعامالفكري.(لك!بسطوربعيوزهمويعأزلوا.0الباوبووبخنواجيوبهمفيايديهم

عندماالاديبشاهد.كنيردولابارففاحدعلى(ايضابحماس)مجا!دبمق!باس-للاسفيرسمعو(لملانوم،ذلكهمبالىعلىيخطرلم

!إاشهرستةبعدمقالهعنير!سالذهب.للثقافة

سني!حرب(لذيالفردوانفصاليةإ!منصوروانشىحافظ(لحليمعبداساوومىايكننب!ن..ومجاهد،محييالاسنناذينان،فعلاالغريب2

ليصلالثقافةمنعاليةقنطرةويتسلق،ومشكلاتهبمجتمعهالارتباظ-مثلا-لمجاهدقرأتمتواليةانت!هرذ!ثةففي.الصامتينسجلفي

يلعبالمقهىفيساعاتثمانيلمقميالذيتشنجاتإ!بسلامآمنا(لمثهاطىءالرحمنعبدسكتلقد؟كله!ذالمإ!(لقادم4صمتعناعلانمن-اكثر

احتجاجاتكليمإ!الالبوعفيندواتسبعحضورعلىيواظباوالنرد،بصمتهالفنوخسركاملعادلوصمت،بسكوتهالادبوخسرشوي

احدىفقدوقدالااحدهمتجدولن..لسيء1واقعهمعلىساذجة.والصمت؟لسكوتفائدةعنرثائيةاعلانات؟يةيتئرالمو!ط

معا.كليهمااو،الحريةاوالخنز:اثنتين***

والسمسوالشرفعنرنانةاخلاقيةعظاتلمهمتقدمان!تحاولقضيةعنحدوثهفيمحمدالدينمحييالاستاذمعنلتقيواخيرا

كماصاقينليسواانهـم!جباالقائمةهذهيحفظونلانهم،والانسانيةعنبعيدايجنحماكثيرا،المخلصالصادق؟لكاتبهذا؟ن.الشوف

يرسخرونحينيهذونفه3لذلكفقطحواسهمتخدرتلقد..نتوهمفهو)7(التعحبيمفيسلوبه1والتفكرفيمنهجهلطبيعةربما،الصواب

بهايفيقون،قويةنوشادرنقطةالىحاجةفيانهم..ذاكاوهذامناداءءنالاديبتعوقكمهنةالصحاقةالىيشرمثلا(لقضيةهذهفي

بواسطتطيستيقظونوعيقطرةالىحاجةفي..حياتهمحقيقةعلىالذين(لعظاماسماءرر31انالثالثةللمرةار،دولا.الفكريةرساته

وجودصم.دلالهعلىمحمهـيستهدفمحييلان،الرسالههذهاداءءنالصحافةفع!"م!لم

ينفذولكنه..اخلافيمنبرفوقمنابردايتألىلنالموعيوهذافييثرئرونهماو.الادبويهجرونبالصحافةيعملونالذين،باشارته

وواقعنا.لحياتناالمعمقةالمستنيرةالجادةبالدراساتاعماقناالىاشاهـر!فق!ملذلك.الادبساصةفيو،ضمضونالصحافةميدان

هذاهوالعمتانندركسوف..فحسبوحيننذ..حينئذلماذا"تساءلبأن"اليوسفروز"دياجابحينالصبورعبدصلاح

00والحريةالخبز:ضلفتينمنبابهصنعالمديالرهيبالوادي،راشيئاهنارانيعرفمحييلان"جد-دافناالصحفيالمقال!نقبر

شكريغابا!اهرة،الرائعةالقص!بدةعن:اخرشيءعنالوقتنفسفيويبحث،الالم

ةاجا؟كانتلذلك!بالعظمةالغنيةوالقصعة،الج!دالنقديوالبحث

وجهةؤيردباطنهافيتكنلمان،مقنعةعير-رأييفي-ص!ح

عرا!هرربهـ.:(لواقعشينبهاتينمحييادنفياهمساننيعلى.المعارضةالنظر

!مالشلاطد5ف!اد،مجلقاهرقيزئريرورئيىشاباديببينحدثتاولاهما

تعطونانكم،جيلنالادباءصفحاتها(لمجلةلاتفتحدا،1))الشابالاديرب

؟نحاضض9!شمالقوجميةفمالعبهأدهـذاتجاهدكمسببماهوودكن،جميلوهذا،ا(وادلثراجود(

الطائفية؟فىرزرسىواجاب"؟ا!سطىالقرونتخاطبالمجالةتركملماذا،ال!بمبل

،هرأكل!هؤ1!تكماله:مقوحةا!!..دونكمظقةالم!لةاناحديقل!م))ثقكأفيالتحرير

الفكريالخطمعيت!فققلمهمادام،ثربياديبلكلالصدر

بضمئضابئتيلبرع!ميلنلأ!ال!مالط!ر(المثمر.اجا!.لالنقدوؤر!،باستوار.
شطورالعا..ل!زامنفمتركوهاالوسطىالقورورمسالها"ا،للمحلةالعام

روع!9رهـض!يمفاجمصبرلزب!جيصلمحلتا

فينائمةقصصحةمجموعةلهسالممحمدالقصاصى..اخرمتال

باللغةلايسمحالعامالفكريالخطلان؟لماذا.عامينمنذالثقافةوزارة

-بروجر؟،لمس!؟ول1اجابهكذا.مصريةقصةفيحواراتكونانالعامية

/.فينر!"-لسىان)العربيةاللغةالىالحواريحولانالقصاصرونيطلبا!على

:،دارالاستكنتبهاتقريريناندفم(جديدمنالمجموعةبر*تابةصصحه

ذلك؟مصنىفما..وقصصهبالكاتب،ثءبان،حقيويحيىخفرعباس

تر--كأ،-ينغمسبانالوضعهداعلىلاشعور؟احتجاجاالاد،بيقدمانفعثأه

19الثسانالادباءمنمجمولحةيقررانومعناه..الصحف!بةالكتاباتفي

احتجاجاتجميعها،عددينبعدالصدورعنزتوقفمجلةاصدار

الىص"الثورية"اعمالهولهديلقدمببةبارتلبشرالذياددواج!بة:واعببة! اصولرتهايةباتالن!جهذالنفسيرمقا،نهاحدىبهماحدمالاتتذكرت7

!لنصلحالباعةالدس!ه.وليصدقوقد.الشاطىعالىبهتصلمادامتصيد-النهرلعصورولسيلة

ص1813صبدبروتالذيف!والتفكيرسنهجاما،المعالجةوألسلوبالتعبيرمهنهجعلى1هذ

اليه؟سأصلالتحديدوجهعلىشاطىءأئي:يقرر
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--؟----لعظمدةا-ولقومببةا----7تأ-!يس،هى!-

-.محافظةعليبقلم

وتعيين،العالمهذافيوجودهومبررم!نىوتحديدفيهالجاريةالنفاعلاتالعربيةالقومية"شأذ،؟رجاءالاستاذمقالفيالنظرمايلفتان

ستنمعينموقفوا.نخاذالاخرىلامجتم!اتبالنسبةوعلاقاتهواجبانهالململأئكةكنافيالاديبةأزكرتهكل،علىصارمردمنفيهماجاء"والخياليون

لأ.الكونمظاهرمخنتلفويظوليؤكد-بحزماستاذناوجاء.بعقيدةليستالعربيةالقوميةانمن

ومفا!نظراتكمجموعةالقوميةوالعقبدةكوجودالقوميةبينوالفرقوجهعلىعقيدةوهي،عقيدةشيءكلوقبلاولاالعربيةالقوميةان"

؟لانسافيبينكالفرقتماماهووعلاقاتهم!واهونحمدالوجودهذانفسروتضرف!إوم3لتتغتحعقيد!،تارريخنامنالمرحلةهذهفيا!خضوص

نستمدوالاراءالمفلايمانوكما.يعتنقهاالتيوالاراءالمفاههمم!وبينللور(هـشءصورةادؤى!!والعقيدة.منهاوتأخذالافكارمنغيرءأالى

و.نتحددالقوميةمنوجودها؟لعقيدةت!عتمدكذلمكنفطانالافمنوجودها".المشاعرلهذهالايجابيةالصورةوهي،ألانسانجة

وان..لعانيهاالتيوارتجاربتؤترضهاالتيللبديهياتوفقاوتتكونرصاناعتقادههواكاتباجانبمنالاصرارهداالىالدافعولعل

يعنيوانماالقوميةوجودانتفاءلايععيالقوميةهـةالعقيوجودء...ا

ماوجدواذا،معينةعواملننيجةعنهاالفكريالتعبميروجودا!!اءالسيابةرمجلاتها؟لحاليةالقومةارركأنفسهاهيالعربيةالقيمبلآ

لوحدتهمالامةافرادانفعالىاواحساسهوالذيالقوميالشعور..واضرةمغالطةدلكوفي.والاقتصاديةوالاجتماعيةوالفكرية

ادفكرياجهقوالفكرةمنالعربيةالقومبةبينالفرقاوضحاناللازممنوأرى

التعبيرلالفعلماي!مواولث!عابطهم"نميحإلعالمدحدهلعوحودهملنموللفومبمر،!س!رلامةمنوالعقيدة؟لعربيةالقوميةبينماىبالىانتقلثم،اولاالقوورلمية

........ثانيادو!

العربية.(لقوميةالحركةتاريخمنالحاضرةالمرحلةفي

صفهالبدايةفيلهاتكنلمالاولىالبشريةالتجمعاتوصدتفمند

بعملىةاعيلةتتميزالعربيةالقوميةالحركألماريخمنارحا!قيو(وحلة!عاتكانتبل،بعضعن!هاميزةالمهالثانجنةالمحمودةالمجتمعات

العر!الووهيلحيافدئعرصتالتهالامنقصدلحيابذلبلقوممةتر!دبميللقع!طبمبعيرمن.متميزةواضحةهويةلهاوليسوالاستوارالثباتعناصرالىتفتقر

...ومقوهـانطوتجارببمفاهيم؟رفد!اوالتاريخعاشتالتجمعاتهذ.ولكئ

وكلريضوضعيفمفككاومحزأواقعلانهالشاذالواقعلهذا.لاتعترف!..001الم،0000.1.م.ا.
وتتاركأا.لمروحمههوالارتباطاتديهلارتباطات!ضممتجدبربىءلساليه

الوطنتشملايجابيةشاملةعقيدةوهي.لهجذرياحلا.نضعو!طاصبحالمئتظمةا!طويلةالمخالطةوبئنجة،حدةعلىتجمعكلداخل-

مجتمعهفيالعربيالفردوصعوتتناول؟لخليجالىالمحيطمنالعربيكلعلىومرت.غيرهعنبهاينفردوتقاليدوعاداتمعينةلغهتجمعلكل

!رد!عادها!االعربيللمجتمعوالمؤلسمماتاليظموزو!دودورهو!ائص!ومعطياتقيربمعهاتفاعلهمنذشأمعببنةإاديخيةظروتتجمخ7

!ظورةعدبةوهي.ايجابيا2تحديدالممالمفيالعربيخمعالمجدور!بر!اتالىاتميزةغيرالمحجمعاتتافىانقلبتوبذلك،خاصةوثقافة

عنيعبرا!القوميللوجودتميحالعرب-كأالامةتجاربمنمشمد"والشخصية،الامةمرحلةالىانتقلتانهااياكمخصيةواضحه

تجارلطووفقالمتجددةتجاربهوفقمتجددةواراءلمتحدم!فكاربفسهنسانمةيرحويالذيوالثقافيو(للغوبم!التاريحيالواقعهيامةلايةالجماعية

..".بشيجةنشازهامعذالامةبهامرتالتيالتجاربجميعومعطباتنتاج

!بر!اربيشنوعبا!زىا!بر!لىكونانلا!رالانا!وميةوا!وررة--التاريحيالواقعوهداالامةبهدهص"صةروج!ماديةرواب!محدةكظعل

نضالمنالنضالانحرافلعدمالضمانهووهذا،العربيالنضال.القوميةهوالاجتماي

ويتخدالرحي!صةبالوسائلغاياتهيبررانتهاريسياسينضالالىعقائديوالنظريراتوالمفا!"!والافكارالمبادىءمج!عةفهيالقوميةالفرةاما.

مجردالعقيدةلاتبقىلانالضمانايفاو!و.للكسبوساؤلىالاسيابا!قومي،ةادوهـصةاخرىبعبارةاو،الوجوداوالواقعهذافيتدور".التي

.الجامدةالافكارمنهجموعة5!والذيارتار،كأي*هـا!!الاجالوجودفيهنصوغالذفيالقالبهي

معحاهظهعليدمشقجامعة-التربيةكلةاذن(لقوميةفالفكرة،القويةعنالعقلالعاما!تعييرفهي،1القومية

عوجودةالقوميةلانقىالقويتوجدلمفهيالقوميةعلىوجودهافياتعتمد

المفكرإظبعضخيالراودحلماليستانهاكمأمكتسبةوليسستلأأصلا

وا!ر..ا!!،را!ةايفيلواقيلاير!ااقيوالكلماتالافكارمنمجموعةهيولا
..قدلمةهيوانماالعشرينالقرناوعشرالتاسعالقرنفيتوجدأمأوهني

ألىمعدمحمدءلى:رولممالظرنفيولمدتارتيهيالقوميةالفكرةانوالواقع.الامةوجودفم

..وجدتطارئةمرحلةليستانالقوميةردركهناومن،عشرالتاسع

اجتماعبةاواقتصاديةعواملتضافرنتيجةالزمنمنمعينةرةؤفيفي

منابناءالواعيةومنواجبالطليعة.انبعاثمرحلةتحياالعربيةالامةالتيالسمي!اسمبةالظروففرضت"شاسياشعاراليستانهاكما،لا!عينة

لكي،والعمليةالفكريةامكانيازهاكلتستنفرانالمجيدةالامةهذه.الظروفتلكبزواللزالتكذلككانتولوالامةبهاتمر

))هجببنا"ولادز4دونتحولولكي،العظيمالانبعاثهذابيفللالونسمىالقوميةفارعقيدة.والقوميةالقومببة(لعقبةبينالعرقنجدهئاومن

....باف!،روتبلورتاشسملعقل!ياتفصرااتخدتوقدالقوميةالفكرةهي

.لملجدربةالاستعمارخطةاصبحؤد"ا!كأزييف))اننلأركانوعليناالفكرة(نها.متميزةبغاياتوتجددتععينةومفاهيموتفسيراتواضحه

ذهه.المسلحةوالاعتداءاتوالارهاببالترويعخ!هفشلتانبعدالوجودب(نهاالقومبهيةعنالاولي(نتعبيرمحاولةمجردمنتتنقلحين

وارغم،وجههافيثثار..العالميالضميرثقاهايتحمللماتيالخططوتحد.إررالقوميالوجودهذاتفسيرمحاولة؟لىوللامةالتاريخيالاصتماعي

افوراترأيناوقد.الابانمنكثيرفيعنهاالتراجععلىمتب!يها1ءوكادوالاجتماعيةوالاؤتصاديةالسياسعيةومولسساتهوانظمتهعحتواه
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الاهةاقرادشممليضككمبا!الدولهوب!ن،جهةمئوامتهالفردبينلاياب!ثثم،المج!ا!يرحاجطتكلعن!عبيرطفي،!ة!لىايةقي!أ

لرجاءألتمساناو.ثانيةجهةمنالش،صةشخصيتهمويعطيهـم،جم!بعهم(لتسبالجماهيرعلىتنقلبمنفمنها.اليهايتسربان"الريف"

قضيةعلىحرصهمنوله:المخطهذا(لىانزلققدلكونه..العذرالىتعمدمنومنها:وتسحلوثنقلتقنل،وباركتهااحنضنتها

الاديب-اكاؤدوهو-ا!كرهولكني:لهمايرن!عةعبأهـ،رافهاوايماله،أكلتهمطالبكلعلى(لامينةالوصيةانهافتدعي..والخبث"الثعلبية"

عنفكرتهاانمن،المبدعةشاعرتناء(ىلاحظهاالتى"حدال"ان"لنم!بيع"الالات!!ف،منحرفة-حقيقتهافي-ولكنها!الشعب

القوميكأبقاء"زمحنيالفكرةهذهو(ن،نحامضةشاعرية،العربيةالقوميةمن..نفوسهمفي"القرف"لغرسبالتايىثم،؟لجماهيرحماس

لان.(طلاقاواردةنجبرخذالهدهان:أقولإ!"رومانسميةخبالية".مناسبةكلفيتصفعهمالتي،المتكررةالاملخيباتجراء

الهوميةاجلءن"النضال"عنواجمس.فقط"القومية"عنتت!لممناذكالتقا!سىمجرد.ضخمةمسئوليةالواعة(طليعةمسئوليةكانتلذا

3مشل(لقوميةعننتكلمانبين-اعتقاديحسب-واضحوالفارفىلكي،العربيةالقضيةتعاديالتيالقوىامامالمجالافساحيعنيمحنها

اعلا"ور!ببلفي..اتباعها؟لواجبالطرق!ئنتكلمانوبين:مجردتعني-لىأ-!يفي-الطليعةهذءومسعئولية،منهاتنفذثغرةتجد

.إ.القوميةهذءشاننفاجألكيلاالطريقمعالمتحديدتعني.شيءكلقبل"اوتمشطمط"

حولاورد!ااككب؟ل!!اتفيرجاءهـحلا!ف!ازكن1وير!ئيالسنواتوفي.المصحيحالدوبعنانظارناتحولىكاذبهمرورباشاوات

ارجاءكلفيعرجمبمامنماافاذ."الموضومماالتنطيم"ضرورة-ذالوكلا-العرجملأالثعبخافها(قي(لمريرة(!اركخدلالالافرة

المجردةافظريرةالاثاءبانيرؤمن،الرفعةلاور4!بغيالكيبروطننابدون،مسبقتخطيطبثونيقاتلنفسهوجد،و(لرجعيةالاست!عمارضد

وحدءوال!ملى،اركملوانم(العربيةالامةاهدافلتحقيقصالحةوسيلة،؟لث!عباجلهامنيقاللعامةمبادىءمجرد.واضحةمرسومةنئمعارات

لمجص-ن1الايميرمززه-الكفيلهووا!ظيماحط!لى(لمبنيعاىالقضاء..مثلاالاستعمارمنالتخلمر:فقطباحساسه،يرحياها

وأ!فوضىوا!ةالرارربررءلىاررة(ررور!ةاترءةهذهمن-مبناانفسظنجبلمانناماوجلفافهذا؟إ..كيفاماإ.والرجعية(لاقطاع

لطت؟لتكطاذ؟ثراتعنرجاءالاخساقهاالتيالامثلةاماإ.والعبودية(لعامةبرالافكارفالايمان.نقاتلونحننخططرحنالذلكإ.بعد!يه

..ءكريانحرافمنجوتهوما:ا!جزئة:وأقوا!ا:ادقوميا!مورءلىللتفميلاتخى،حسابهش!لالكلنحسبانمنبدولا!لايكفيوحل!ا

منص!أ!)صالمناداةالىا!مرورلالا!"رمنىدوفيارن!ضرءعبعد-البديهيومن.الافكارتلك-بالئتيجة-نحققلكي،جد(الدقيقة

فكمامعهفانا،الاقطادلهذهجديدةاقليميةشخصياتوبناءعربيماهواستعملناطاقيالهلماتمنالكميرنجدوان،بالمواقعذصطدم(ن-هذا

!رركإ،طو!كةقىونمئذالاستعماربه1حارفي..خطر!للاحا!برشئةانفالقوميةإ.بالاصللهاليستاثواباتلبسوهي،نضالناقاموسفي

وهـا.اقهحؤقيةمحنارمربيالانسان!ليلفياثرمنردجزئةماترددهاواصبعت،سياسياستاراكلؤخراتخذت1-كمثال-العربية

في!ا،ينارهربئررظللكي(!لاحهذاا-ووالفيى!حلا!ار1ل1زفف-(لعرجمبالشعبنحن-انناعلىللتديل،مناسبةكلفي(لافواه

!لمىد!لاالاور*ءـتءا!ارفيورمهاخ!فو!كني.الا!مية!لكانتاقد":مثلا(حدكاإقولكأن.معينةأشياء(لىنضالنافي

(،،مثنبا"برالقوميةللايمانتدمحوالتيالعلميةالئظرة"بماأسماهنجماا&و!"القومة":او"حقصقةواصبحتوهماالعربيةالقومية

ضعيفةقومصةالىاتلبااذايرولاانيرمكنوعمقهالظومبى(لنمعورأصالة"-التعب!رابئهذهانهيوالحقيقة.اخرىكثيرةءوأثب!."التصنيع

إ!."ررعلميةالناحيةمنإ.خاطئة.نعبيرات-قائليهانيةحسعنعنالنطربغض

بها.الشعوروبريمن!نف!اا!و!ةبينالتؤيقعدمفيالحطوهنا..تعنيوليمست،وهماالاياممنيومفيتكنرمالعربيةالقوميةاناد

وجزهـب!هـصلا،مدبينلاخرششصمني!خنلفنسسمح!شيعهذافالشعورؤجمرمفذموجود"هيوانما!اتصنيع-ال!الاحومنحالىبئي-

.قى"حفي!"وسننظل،ذاتهالعربيالازسانومحىارمند..العربيالتساريخ
التالبم:بالمثالذرلمثمحلىواسنشهد،الجمصعلدىوواحدة،مطقةمية.ا

اورءلىلينعيادبااوفيدرسحدهمعر!اتنقاءلمو!للاثة،تاري!خنمامنالحالك!الفتراتفيوحتى.عربيةامةهنالكطالما،واقعة

ع!ىبظررتهام!ككا،بالا!لملامور!ا،الذ!ياتارايرعلىصهالكهابجمن"رحم"صلة-ابد(-هيبل،وهماالعوبيةالقوميةتكنلم

!بإلاحترامجدسةصإدةذاتيمه..الارضاممبينمكانتهااحتلالوفى،قومهبببىالفرديربطالذي"الشب"هي،وأمت4العربي

.إخطوة..خطوة؟عدائها!عأم!ه!راعومحاش،بلدهفي!لمموالثا!ي.القولىهدامايؤيد"قوم"-"قومية"اللغويالاشتقاق

"كوفىو،حقوقهاكماملشنشؤعبانهاموقنا.ب!ظمت!امؤمناتراهلنلك!دالةفيالملائكظنازكالانسصةعلىردهمعرضفيالنقاشرجماءيقول

الحءصاحم!!الىيف!تحان(لظروف!لهتنعلموالثال!:فيمشأندات(!رمنواف4نفوراتنفرالملائكةنادكار":الارابمناولضي

!إ"عقيدةشيءكلوقبلاولاانهاهيوالحقبلقه،عقهدةالعرب!ب!ةالقومية
بهـا.ي!فعلوحدثيعيندونءاحولهيرقبفعاشكافببةرة..

ويحعملنض(!ايرمجدجمنولم:الاولا!هـ!همن!خر7كن!صلم!ره،(&ربر!القويةكانتاذا:صريطوسأكونبدوري(ته(ءلوانا

الثاني.سظيقهجلهاهـع-كثروهم!العقيدةبهذهلايؤمنونالذين!رالحاليعنيفماذ؟

ناحسةمنولكئهم:عرلطقوميون-قةالحقهبحكم-الالثعقاءهؤلاءانلاهؤلاءاداالقولأفنسشطيعنجا..؟لانصتىالعربي؟لوطنفي-الاسف

هذاأوردتوقدم!لفاويةددجاتومحاى:بينهمفيمامختل!ون،الشعورقال.حينمافعلبالاحرجاءكما!الحماسبنا،فيشتط.؟إ.عربالي!حمو؟

اليهينننبهمالمموهذا:القوميالشعودغيرالقوميةالطعلىلادلكالمئال..عرببمقومبىهوالاشترايهةعدوبانابداهـقتنعانلاالسطيعتني1"

و!ب4:ا!قوجم!الثودصاحب!لى!!هرب-و!حن.ر!اءالاخ!!الخ.."عدناناوقحطانسلالةمنانهالقاطعةبالدلائلائبتلوحتى

الشبريجلبمفيدامحملاينعهـسانلارر(لشعورهذالان،ونحترمهقومي-بالبمداهة-عربيكلانهيالجداللاتقبلالتيالحقيقةان

للإعكل،ابر،بمالذيالقومياثعورضعفمنكثيراذقناولقد.للوطن!للاستعمارعميلا.مأجوراكانلوحتى..خائناكانلوتى.!ثربي

يتحللواان-مختلفةفتراتوفي-قادةيكونواابر(لظروفهياتهمممنوبالرغم:عنهبالرغمعربيقوميانه.الهوميةبهذهكافراكانلووحتئ

ادوالظيكونواوان،قيادت!مفيالمثمرالجديوالعملالاخلاصالتزامهممن4،بقوميتواعتزازهمناكلشعورجةدرمنيأتيهناواتفاوت،ايضاعنا

وورظ.يريد(لتيولافاية:فاءبهبفمايحركها..الاجنبييدفيطيعةفالعربي.الشعورهذاعلىالمترت!بةبالمسئولياتاضطلاعهبالتاليثم

لحسيتجعلناملموسةواؤميةامثلةمنالحاةروقتئافبنرىما؟نلائستطيع..العربيةالوحدةاوال!ربةاوالاش!هراكبةيرماديالذي

..المواطنيننفوسفي(لقوم!ماالش!عور؟ذكاءعلىالتركيزالىالحاجةمدىاسش4القوليمكئناولكنإ!جنسيةليستلأنها..قوميتهمننجرده

.الشم!ورهدافيهايتحكمبصورةالقي!ادةاصطفاءعمليةبالتاليتتملكي-النقاش(لاستاذعندحاصلوالالتباس،بأمتهضاروهو:صالحغير

(لتعوتارثانجبةمرةرجاءالاستاذلاذكر(عود(نحب1يةالنهاوفيرحمكصلة،القوميةبينتؤيقهمحدممن-ذازك(لانسةلاحظتكما

لأ6



طبمةعنتما"اتشففالبها!يعةلان،)1(انقصبرةالقصةديهـ-منسجبةةفيرجاءت..العربيةالقوميةعلىا!ل!هاا!تيمعددة41

..الا!وصشةان..":فولهالىاقومية1على"ألاكتساب))صغ!ةاطلوفهرومن.بعضها

الىاقربادمفولىلك،ن،(لاطأربذلثتأزرتارروايئهيالثيانفيلواو!العرب!ة"القوميةإ!بدبؤلي!س:مرارير!ج-صاتعت:رفاسطببنمأساة

للسبرة.!طورااكثراا!!إديرمت!برالروائيلىانعما!حيثالصوابعلمىتقومالىكربية+،-ية"ان)):مقالهمن؟خر"وصعفىقولهالى

اإر!".واالمشعبية!!بر1المواطنيننفوسفيالعمببقالشعورمناسإس

يرى3ماالاقطاعلححوأحننكارالكونانرمقلؤلا،ير4المورترمنامابهاكورالنتوانما.:صب!-"لاالقوميةأر-الىلمفتكما-والحقيقة

..لكااما)-!عورهداوجدك!!"ث..موجودهوهي:يكتسبالذيهو5وحد
فدالوصفةالشخطعطيةالطرلقة5هذارءلىا.نفافنارغم،ت!ا

........وفدإ.إللقوميةأنبسديرةالصؤةلاعطائهبالنسبةوكذلك.يوجدلم

امالحرمتمينحققسغدةلاليشحمالةمطبمالالعيةعصر!ؤىهـعبيرحضاسابقهلكءلعصرببدتسائل..العربيةالامةجسديقولا!الاصحكار

هأيرضاالذيالموحيةالادبيةالصورةفنانءإى.الادبي؟لمملكمالمنرآيمشر!ولكنه"الى!لبم))أدعيلاقئا.النقاثىرجاءالاحوليعذرني

و(ض!ايبدووالذي،وغيرهتشيكوفادبفيالنماذجمفتلهلكثم!رة1"ا"فظية))للاخطاءنظرا،اعلنهاندائمااتمنىكنت،""واضع

الوصفيالفنالىحاسمةفرأبةبصلأكألايمت،ادبائنابعضانتاجفيعيىردي"القومية"كلم!ةوصعالىدهالاضاقة،جيلنابهابرقعالتبم

لقد..الاقطاععصرفنونعرقتكما"البورتريه))ارخخطيطي((الشعوب"يقولور-حسمةنيةوءق-ا/ضاالكثير،ننرى،موضعها

بهتنعطف،الزمنسماتمنجديدةصفاتالحديتعصرناؤياكتسبولسظ،واحدشعبفنحن،ا!هربيالنتععبلقولانو(لصحيح،العربية

.والابتكاروالمجدةالاصالةناحية،ب،طلة3بهياناتهي-حاليا-الموجودة"الكيانات"وهذه!شعوبا

فيالحديثة(جناأنجمابين-بارطبع!هاا،لملا!فياتهذهررفيولا.العظيمشعبناشملىلتمزبربئ-الاصلفي-وجدت

كما.والابوةالبنوةصلاتمنالاولروادناواتاج،ا!رةالقصةاس!دمحمدعليدروشق

الثقامةمقدمتهاوفي،القديمهبالثقافاتالجددأدبائنا.نأثرمطلقالاتنفي

الاج!نماعيتطورناأر،فيه،!قولنعيدانيمكنماغاية.العربية.

الفريرقى!يالمرآ"انؤتونبانآمنااذا،فنوننا.تطوراجتماممطتطورلكدالعدي!ادبمااميخطيرهظأهرة

لمحتممعءلىلعم!برلطورحابعمنهاتمركافبطفنوبالضرس!اور"ال!نتسيذتحمنبيالاولوتم!كريءحاييبه!م

وفنوننا،مج"معنامحلىالقاعدةنفستطبيقلايحاولثم..الىنرطورهذا

؟رتعميمالمصرية؟لقصةفيهاينتهمالكاتبمقالفياكأرةنقطةوهناك

الفادحوالخط.الشعخصبباترسمفيوالتخصص؟لذاتيةءنلبعدهاالاف:!ءهـر!!طءةظاهرة،"ألاد؟ب))منألاخ!يرالعددفي

بضي3نمودجا&هط،الش!!يةيبني!فرقصاحبهانلحكم1هذافي،ا!ف*برة(لقمةءناص!!ما،مقالينشاطناديربىنءننبفقر،والطمل

ذواتءنبهج*ةردالتيالنموذجهذا"ذاتية"وبين،الملايينلي!صالىءصءبم!كرا،ورالينفيالبارزةوالسهكأ،الجدير!ايش!رعنوالاخر

المعاءرالقصصيانتاجناوفي.الىخاصالفنيوجودهاحبثمنالمريينقربرطاكقياهـفث،من.لجعلبر!ودة،الاحلأامارص!عةفياطدلأقوال!مم

والذاب*ا!فطيةبين-فئي-تلقد!المعئىهذ(تحققالاعمالثحسرات!الاهـرامومخرفةالمقصلةاعمالمن

دهجةتحققل؟اعمالىهناككانتولىبما.اإواحدالبشريالنموذجديفضشةهناكتكونانينفي-شفيقصبحيلىلاستاز-الاولفالمقال

والحكهوايتعميمالاطلاقءملبةلايبررهذاانغير،التهاملمنعاليةالمصريالقصاصبانويجزم،اوو!بهبح(لعلعيبالمعنىفصيرةمصرية

الادجمط.تاريخنامحلىالسريمتاها5ار*نيللاقصوءمةالقديمةءئالمفاهببمبعدي!مخاصلم.691عامفي

القهعي!رةالمصريةالقصة.ز*خلصلمكما.تي!مورلمعمودالاولالانتاج

نول.يبالردال!ثمعرمحن،محمداورينمح!بيللاستاذالثانيالمقال.ا!ورزرولوفنالشعيةاهـ?برة"نبا(نريجأسماهممانظرهفي

ش!رناضدالايامهزهالنشبكةوالح!تالمقالهذابينالربطاحاولكاؤيةبردرجةمخلصا،ءنلماليكانبئنالنصالىماينبادرواول

غلبةهو،أظأهرةألهذهالوحيدالموضوعيارسببولعلى.المعاصر!تطودرووازخطفيتس!يرلم"نتالاوروببةالفنونانءقالهفيأكدحين

الدراسةانالا.القراءةسوقعلىالشبابشعرمنالسي!ةالمنمادجا!-اءرة5هذمنيسرو!صانيحاولف!بم..رفسهالاوروبياربرتمع

شا-اشأجءنبمعزل.نكونانينثغيالشعر!هذاالجادةا،وفوعببةاد!صيرةا)ورصةانذلك.مجنمعايفنونءلىنرطثمقهير.ءنعا"اقانوزا

-يرحتويتنمولفينظرتناتتسعانيجبوأنما،بعينهاقصالم!اوبعيتهاخ!!،منذمستلمردائبتطورفيظلت-اخرفنكأيشانها-ممرفي

،وظوأهرءجوانبهبمختلف،ءا"الثسعرينتاجنا1-"ستطاعبقدر؟لاجشالبربإرباتصلمتانالى،ربر!!برعوقيزرلاالروادج-ل

ومنث،الجديدللشعر(لرئيسيةالعامةالملاءحجنئذفنس!وعبتجاوزتثم،الحياتومواءمةصقلا(لادبيالثكلهذاؤ"ؤداد،الىظافي

العلعي.والبرتالجادةالدراسةامانةفيعلميهاولهالحكملنايرت.را!ةو!شتءهـ.معالمهانتبينلمجب،دةاخرىنحو؟لمرحلةهزه

النطبيق،فيالصوابجانبهوان،مقالهفيالمكاتبماحاولهوهذاللظلور"وازركأواضحةبصورةوجدانانناتتعمقالاطوادهذهمشتلففي

واعيةنتيجةيكنلمالمعاصرينلشعرائناتقسيممنالكاتبعليهافدمفما.إثاريخناتمابرالاج

الإفعسالوردود،المقلقةالمفاهيمعنبعيداالشعريةاعمالهملاستقراء

اماعر،ااروررجميالشاعربينالقانمالن!سبنكرانفيتمثلتاتيالحادةالادبءناقيالقالبهذايروثوارمبلادنافيالقصيرةالقصةورواد

تذصرنافيالجببدةالمنماذجمنبوحي-بعضناتوهمفقد.القببرموتراثهتزالفما،المتمعبيةبالسيرتأثرتعاعم،،انيئالحتىالقديمالعربيم

،مضطر(،وانساق.الاوروبيوالشعرالفقهذابينيرصلان-الجديدالافصوء!ةكيانءاىغالب!ةوسه(رو.بانوموبممهانتضيكوفبصمات

والنقد"ا!ثءكربمقايسىانتاجهفيارمربيالشماعرنجاحمدىيقيسلانانبالفعلادمتطعتقهـدادبرائنامنالشابةالاجيالكانتوان.المعرية

ا!غربيين.عميقاواعيماتمثلاالغربازتاجبتمثلهاوالمحاكاةالىتقليدربقةمنت!نجو

.السواءءلىالفنيةوالبصيرةالان!م!انيةالرويةاتسماعلمهم(تاخ

.؟الحكاية"او"الحدوته"الامكانيةهذها!-لكتربمل)1(الطثيرامكانيةلانملك-تعييريكقالب-الشعببةفىلسيرةكذلك
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بالقشيمح!موةور؟وسنا"عأـك!ثراءاثرورافيوالتقديا!ته!عريالانض،جبفضصلنغوفانناومع

وأسفاهىإقانظالىالحدردشعرنابانتسابإيضانعترفانناا!،الفنيوعينا

عند"--،،الح.ؤةوأصواتنا".تار/خهمدىعلىالعربيالشعرفيالضجد،بوحركاتيالطبيعال!تطور

نتهامس")بموقبينما،الشعرهذاومجتمعناوتاررنجئاارضناتلدانلايمكناد

معنى"بلاهادئةتكون".(لمجتمعوهذاالتاريحوهذاالارضهذهنجرفيالشرعيابوه

إىاتر،صعربرجةءاديةصورافهـى؟(لابياتهؤهفينرىاماذانمثلام!خطيعفلا،الغربنظرةعن؟لشعرالىذظرتنا(ختلفتهنامن

رمزاالا،بالقنئىالمحشوةالر؟وسؤليست.صراحةاكثروجدانيةحالةمنه!نفيداننابمعئى.شعرنافي،داتيهق!وة"اليوت"من.نخذ

...وعيهاولاطحي*،4ولىالادمعةتكتفاووحةءنءرا!تا4بواسطتعبرف-يتم،ماعئهونفترق،شحعرهفيالجزئيةالفئيةالخصائصسوى

والاخرين"الفارغيئ"الرجالبينالضاعرمخيلةفيالضقابلعمليةفجاءتديدنتبحذرالمنأرةهذهمعاملةعليئايقحتمتا!6.للث!رالعامةنظرته

وو*،ا"!لاءنظ!نهعمابهاكشف،بلمارءكأذكيةصووة"الممتلثمن"اذ!-محييالاستاذفيهاوقعالغيكمنلك-كثيرةلاخطاءمعرضون!ننا

وارل!!ة.وا!رما!فراغاءلل!صعصتقم!"مهعببهاؤام(لديفالاساس،شعرناء(ىتطبيقهاحاولنا

:القصيدةنفسفيالشاعرولهتابعة؟داوج)اـث!ر،مرادفاالرمريتخذاحدهم،انهوفريقينالىاقذمباب

وادورالةا!فكرةبين":رقوللذلك،بينهماالفصلمعهايتعدربمورةورمزبهـاا!تجربةبين

والعملالحركةبين"فشطدرامياإ*ن"اذا،شعرايكونانيسشحيلوالشعر.."

ار!لير،!ع"فردللمصمتتهـجيل!نه،والعذاببالالمممتلفأ.والاصولالمعقيقة

والغلقالروهـمبين"بة"واللامعقولوالجبرالطبيعةيواجه

وا!لستجاب!ةالماطفةبين"يعتمدالشعرمنمعينلونطييعةمنمممته!النعريفهذاانريبولا

؟لظل"يقع"."والضرا!الفا!ش!بيةللالاطيرازو،يالة!يرذلكعلى"اساسا

الإ،ءوئيةاللحطةهذهوصور!نه،لثغايةعميقرمزهنا"الظل"والا،الخاصالفنيوجودهلايتحققالش!عرانصحيحهل..ولكن

وانثر(قة؟للامنظودظلمةبيئالرؤصعالحصط-هدا،خشماف3والاال!تبيق؟بالرمز

رز-*الابووفهمناء-لمتببحط؟!،رهءنا(!يال!رلالاتبقي!ةالى..الر؟رة،ولوركاو(يلوارحكمتوناظملميرودالبابلوالعظيمةالقصلمزلىمثات(ن

منمةالض!ص"صيلنمهالىتصمو،ر!،فيوتالي.للضلموافي،الرامزة"الخرابالارممط"قصيدةا!!اماميا!بل..الرمرمنتماماتخلوتغاد

.وا!ءرافاتالالاطروعشرينارب!ةمناكثرؤيهافأجد،"ارمورار"زت!تبووهبم"!ييوت

(لا،والكشفا!ي!اءفيجداثميعةوسبلةداتهفيالرمرارورغم:مثلا.انهيقول.رمورايمةمنخمار!ةاب؟

منخيادجانبعاط3.نمزالا!يجقازهمفا!برأب،!همهبعضناان:ورائلةالملهكلمةوجاءتني"

ا!عيبر،فيكماساوبالىرمزقبلمةيطمىا!موهدا.ا!سمطوريةال!ةافةباهاالتيالتسعةالمىسإيتها"

مدبرونرجال

-ىهـنالش؟لفالتعسالجيلا،ها"

واعينرجال

براعتكمتيهفيشكماوقعلقد"

،/حدتش--صدركسبحمبماتباعونصرتعووفد"
اختراعاتمن

ب!اورحولتم،الابيوهبخكم"

مي"العبادةعن

كل"94"ونمعماتاشدش...او.غموضاننواءاتايةدونالحد،!ث0.العالملحضارةالمعادلةاليوتإ لط-رهوللحص،والمبا!رهوالجلاءا)وصوح!ىعايها!!ا!وه!ه

برديعلىا!،وغامصمعقدشيءالىيتحوللمالرمزانوالحق؟

منهجاكونهعلىالرمزدور،لمجتصرلمحيث،اوروبافي(لرمزيةالمعرورمة

هـحتويىته:منالمميئةالاوضاعارء.تفقد.ا!فاللتفكيرورهجااصبحوانما،للتعبير

فيبالغوص،المرواقعهـمءن"الهروب))ألىحينذ(كالادباءبعص

الرزاز،-جفللدكشور-ومحتواهااطارهاالقو!ة...اخرىتارةالمجهولفضاءفيوبالتحلق،زارة(عماقمهممتاهات

عفاقص!ت-بل!ستاذ-ال-هقدميةالقوص-ةمدالمرمزا-اعمالهممثل-همواصبحو(،المرفي(تبصائرهمعلىقإختلت

ىرهـيررالدو.الوو!ءجدل)دكش/ور-رو-"لاقولي-يةالتارالسجذور.السيءآلمجضمعل!اككمادقا
اكتمأرديعالهـ!ر-والقوصقيال!-!-ة،ز-ةالاف.قيرةوصوراعديدهاثكا!اقطر،خفجرمنذ-للرمزانغير1ا

ؤرحال-لماسادل!سش-والتاريرخالعربرقيالقومية"اليوتشعرفيرمزبتهاتت!مثلكما"والضرافة؟دشعبيةوا!سطورة

ا!-طبلصهـؤيللاسش،ذ-اجزائرازورةجادىء5فياكصعرفياولديةالصودةورصور،فقطواصهـاشكلاالاليست

..انكما.معي:ارمزياش!كان،احرىماديةبصورةالقديم(لعربي

الحديث،(لنضمعرفي-العكساو-ءعنو/كأباخرىالماديةالصورةتنسبيه

!عةالطهدارمئن!عوراتأ"الخراالارض"فيايوتحتى..وهكذا..اخررمزيشكل
4:يفول

الفارغونالرجالنحن"

الممتلئونلالربنحق"

ر!-نننمساند"
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هههـهـهـهههـه!حئا!تجربةا!خصبةاتترلةوالتجربة.دلالاتهاويخصبالشاعرتجربةلثري

العمق!منرمزيتهابلعتمهما،وا!تعميدا!نغلاق!تقبلمفتوحة

ه،البفريةمنافداستجلىماهوالحقيقيالعمقانبل.والكثمافة

مح!رإارإرغمسإ!اإغلفئ،ابإاإرغوفي5لالزال.الطرلق..كمافههـمهاالشاعراحسنلو،رائعةحممةوسلةلالصور

المعل!.المعمدرالرمرلىلابوصدا..وحماياها!لالمجبمهاالىوسرب

ايه-الفنلان.الرمزقضيةليستالنهايةفيالنسعرقضيةانعلى

!القص!دةبناءيزالفما.منالردةا)شعبيريةوسائلهمندائمااكبر-فن

05

والتعم!مالاطلافىنحويتحهالذىالمسلكخطورة!ثلىنستدلوهكذا

.العطورصمير!يا!ذهراسالم!وؤوالبلا،مسا!مفهوحا

!4:صران!3الوجدذنبهم..الشعراءمنكا"لجيلعلىالحكماصدارفي

وعنفقسوةفييعانونوانما،غيرهمموائدعلىراحةفي!يشكئون

ذلكساجلمن-ويقاسون،ادبهمتاريحفيارراميةالا.*هالمرحا"

مفتوحة.همهدةطرؤاسكواالذينالكبارعذابعونهعدار(

(جزءار)القمصةفن-ا
شكريغايى

الوصففن-؟!وإلارهأب...القومميةحول

أ-.(!ىإففى-3العددفيالمن!ئصورةالالحاثفنقدفي!اض!ليمانالاسقاذتفضل
.بدورع!ب!لم

ناركف!ماعرةمنلاؤثتهسعيا!فىجاءوفد..الادابمنالسابع

مننوعاالعنوانبهذاحوار.بتهاتكونوا!)العبارةهذهالملائكة

الملخمةمن-4!(..برهـوودعبماخرباسقعداءالادابفراءيذكرا!ممن!الاس!فداء

ىا..القراءول!سادةالناقدالقاصللاسحقاداوضحانوإسرلي

د!5هدايتجهاريمكنلاالفكريا!عيدءلىالعرب!بةالقوكلجمةفيالبصث

منالمجردة/يئا!دطمنهقصداذاا!..موضوبةكلعنالبعيدالاتجاه

الهجأءافن-0.5--
همادفة.سليمةفكرةكلط-،1تقومالتيالالس!ى

اكنهلملماننياقولئننفسيعن؟لدؤاعبصط!ل!محت!ناوانا
55

اوخممرىالشعرفئ-6!فل..بهالمؤهنينمنودستالصريحاوالضمني؟لاست!داءاقصد
..وردودؤرأتمقالنارلثودهماونقدتشبت3عمدمااذياقولانار،بىما

!فياضالاس!ناذيرمتبرهالذيالحدالىاصللم..عليهارجاءالاسمتاذ-

الفخرفى-7القويةانفهوالعجالةهذءفيافولهاخرؤولمنلىكانواذا

..بدورلعلىاحربا!تعداءدكرهارووابيااستعداء

!للخوضالاقلامحملةبعضتصديمثلنسىءيضعفهالاكفكرةالعربية

ماهلكلالحبواحاسيىالشعورحاسةمنمجردينمواضيعهافي

!.هوبدلك..والاقليميةوالطائفيةوالعصبيةالعرقيةمنخلصعربيهو
لملععيالئئممعرفى-8!صدورنأتنغتح(ننريدلاننا،الوسيلاليهباستقامةالهـدفيستقيم

الموصوعية!بينالفاصلالحدوحع!افهي..لونهان13للاراء!ماا روية،وبلا،تذكرلانحاجةدون..الصريحاوالضمليوالاسشعداء

نشر:دارالشرقالجديد-بيروت.... نادون..واجبهمادوأانهـماتقادهموفى،مخلصينتحدثواالذين

حريههلان..نوعايمنلارهابموضوعايكونانيستحقعمنيسمألوا

دهس-للنؤزيعالدرد!هالشركأ.توزدعأفانها..الموجاتعلمختلفالحببثتبيحكانتاذاالاساسفيالفكر

.....0050001براءمنهمبماالاخريناتهاممفرطةوبسهولةتبيحلا

!..مايومفييكونلن..بدورعلىإنر3يتأفياضالاشأذفلعل

وكذلمك..المخلصينالاقلامحملةضدللارهابالمحبذينؤائمةفمن

..قوائميعهـونممنفماضالاس!ناذوكونوان..الملائكةنازكتكونلن

عنحتىيرجعولعله..الحرةالب!وستمج!الذيلدلارهابلمحبذين1

رهيكيم!!الاخيرةقمائمته
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لمحأ-!عرر؟أروطت1-فى!اصفى1كللنممفاا
-يس

.والهواءللشمسنوافدنانفتحنحنفيما:

باس!:،خي1!ص2اابريرصل!!ربر

أنتووعدتني،شعركعنبحثركتابةتسافرانقبلوعدتك

لكن../وعدءأخدفوكلانا"ريفيةأبيات":الاولديواذنباصدارالشمالىالاقليم

؟در(.وا،ا!11ؤاله*(ءالماسطد!الى ا-تبت!لننيس!ءنبحتلد-ونارتقبنني!وعذريي-

مستوىالىقفزتانكاذتطوركوأرصد..91ع6سنةعنك

صيمراالؤرةهذمنأنقظروانالثمعرك((،فرضعوعيهمألانسانيإدمافبىحمصفيكنتلو،والحرارةال!تنةوبررت(لصيفاقبلها

،.ر...حسدعلىللمدرسينالزمانيمنحهاالتيالعطلةهذهمعالينالاتيت

7-ورد-28وفي.691-7-27فيالسطورهذهىنبتزاونجنكمظاضاجكفيافلثتلقد؟المانيم؟لعام3رتذهل.وبخل

ف!يشصىلضهـلةاصان!دالا!هـارصوفي!را!رثافى00دمرمقاصفالىوأخذتك،الربوةمقاهياحدفيالمظلمة

.....وغنافتارفتحيةقلتها،البرجوازيةالحياةعاشت:صيحتكانسىلا
لكسن،وطنهالىتمدهانالسفارةمنطل!لد،مرضهكهو..31

.......ء.........انا؟عقولنابتافيالحنطيةلسمراءتثكرتذوهل.تالحس

ءرفتممرصهبرممته!صعانالس!ارمنطلبتلبرلسلمفهالطيرا!بلون3انش(اللتبنعينيهازتاملجلسنا..تامرركرياوأخوناوانت

00رأخها،انادللتوكم.الانررقردائهاعندانتصليتلكم..المروج

!إالباسطعبدو(رخحراذيالذجررىرنائم.الثمرةالىيوصلالفرع:قاعدةعاى،الطفلة

اولهابيقماالمسافريقطعلاسيارةالفتاةاروءظتحينوخيبتنافقر.ا

تتم!لمارتيا!رلاله!لمبوأمابعي،عر!تيالى8!أبت.-.المتعجلللماشي،طووللاتبأيامالاواخرها

د.ممتازامقصفامكانهوأحلواخربوه،الربروةفيالمنعزلمقهاك

الر!له؟هدهلمط!مع!ولافرووةاله"طلفلهذه"تجدرمف!ةاعرؤءأ؟عزلتكانتتسمامألم.عزلتهس!مالمقهىهذا(نالي!خل

ف!جلموتهاباسطع!ر.الباسطعبدمات؟!حلعوانأبم!الىابى!إء!كن.ورلادز،مالناسثقلزننحملانمنارهفحساشكان

طش!الهد.بنفسهونجاالس!.احر!.ايجميعاشمجعكان.بيدهشريستطورمهلاامر..شيءلاأث..الكتبوبينالنفسمع

مسنهوباغينياالىذهب.بالامانيينعللفلمالمطلقالصدقديأحبننك(نهادغم،أز"خكتضمفلم،-أحبب!هاالتيا،سيحيةالفشاة

صعثال!كرالارضعام!.!ناكك!رهانفحر.لعدولم..رسىرةد!....؟.......؟.......!..

......الا..مدرولهيلببت!اوحدأراسعد.لهصدولهل.ولعالمح!هاجمالهابكل

اننح!وقد"كصظفلهمعاكللتهم،قرفهلشرتوارىكاقبلهكثرمبوفيوجودهنغتقدالذيالخير-كلونأنالمراةمنذخوقعباننادلك

!....والانسجام،ذواتناداخلعنهفحثالذيالهدوءتكونوان،عالمنا

شا!ارت!عم!نىالقلوبج!ودعلىاحضجاجا،الروتيئعلمىاخنجاجاجمالاشلئةالمم(لممتعةالمغامرةخوىوان،العالمهدافيلفتقدهالذي

نهـم!تح!م!هونةئقدافحرلائرلوظيفإلخ!منوء؟عها!محائملهالا،لوحتجاعئدناعأمحلشر*!اءتتوفوانهامثاضاانسانانهاوننسىذلككلذلتمنى..وشبابا

..."هذافبىونحن.محدودغير،ـكونانالمحددمننطابانحن!ذلكمثل

ل!ن،والسأرالضدريىمنلتخليصه،المصيرهذامنرتخليصه!كمنالاىانيةوفي.أىانجونا!ا.ومثلناافكارظالاشيءكلننسى

وتقخيرنسممةكلمناقسى!كاناوتحجرهاالتربيةوزارةروتبنمنئستانكانجبراأعتقد.الاخرينوعلىالذاتعلىالقسوة

جهلنا.صحراءعلىنهبوجمالمن،الانالىعامينمذتنعركفيأجرهمااعتقاديوسبب،الحب

وكان!كموظه،لةورماءأت!مقرفهإثيرماأكأسرءهنفيضمورذلكقيابل،وتقصيهوصفهفيوامعانبالجمالذهول

اك-بروسبا-اروسيأافيانتصور:فيقوليرتألموهذا.ب!لحريةالحبعناستعضتقدوأنت.الغنائينفسك

الموءـوبويشجعون41وظفعنالشاعريفرقون-الكومونبنظامتحلم"(لغرب"،"سبوتنيك":الادابفينشرتهاالتيقصا"لدكفيواضح

وترفهاالح!بماةجوهرالفنانيرىكان.يرإجه51فيجدارةأئبتكلتىانجميلشيء.للحريرةث؟دتنت!بكلها.."أفريقياطبول"و

تسه:تعيهاالتيبالقمامةالجوهريمزجانيعرفيكنولم،الاسمىالبشراصبحومتى،الحبيكمنالحريةفني،الحريةشاعرتصبخ

التفكير.ذهولفيمستغرقاالدوامعلىشاردافكان،اليومية؟لحياةهـلىولكنالباورعبديايكبرقلبكان.أحباباامسوااحرارا

ليعرضوا"الادباء"منيجاثسصونهعم؟..ترفعاالصمتيلازموكانواكخنيالمحبمناليأسبينلمبممناخرعاملثمةبةشبابكحساب

اشنفافىابأ،ويخرمهـصيحبهـممنالىخلافاذا.ادعاءاتهـم،ء"(عةفتقرلممسنواتعشرمتدة،نت.عربتكهوالعاملهدا،برالحرية

لهتس!حاصلاقهت3لم.2يروسدأدثقافةوعمقبدإهةحفورمعة!1في)"درسحمصفيأهلكتركت.مكانفيولاعملفي

وليسعطرفيه،ممالىريحانكان!يصمتفكان،المخطئيقبتسفيهفيقاسيساتسنواتثلاثررستثمالاذاعةفيعملت،دمشق

.شوكلهحياةورتابةالنتعليمحياةر-(لةمنخلالهاصبركنزف.الزوردير

ابداعه.علىتطغىانلا!صناسباتيسمحلملكنه،وفنهامه"يحبكانمنالغنيةلنفسكانقأذمحاولةسوىغينياالىفراركوما..القرية

حبىكان.الزمانعلبيهقسصامهمايطلبلاأبيا!أن.عليهالظروفأجبرتكالذيالفقيرالمحيط

وكان..عفيفاانخرؤءايركفالوجدان،قظالضميروء-ءاني!مك!وما..عندظوالادباءالادبفيجديدشيءلا

انسانياضوءانفسهفيأنار4خعبلكز،.وعصرهوطنهأزمةيعيشمنالادباءببنزالوما؟مجلةولانشردارفيهليسبادةىونحو

جدلمج!لكن،وتخصبهتغنيهأزمتهنتء1وبذلك.والاملالحريةفيهومئ.سنواتعشرمنقدمهاالتيالدكتوراهأطروحةعلىيعهمد

بالنصرالصلةكثيرةكألأقةرحبةاـزمتهكانت.قتلهحولهالعالمفنحن.بي!دنا(لمستقبلان؟المتنبيبغيريسمعلممنالشمراء

خنقته.حولهأقيمتالتيالجدرانلكن..والمهواءقبورهميحفروناذ،م..الفاظعنهميهصدرونبربهبنياقيمعننصدر
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فى!ص.في1اقىطيى-فىالدما-فىالن!اكل

بت-"..الثمينةبرامجهامنساعةربععنكرمت9الاذاءةانفتحدثشئتوم،ط،شفالىالنغسغنيبشاعرفقلأردتوما

ذلك؟مناكثرتريدماذا"وبحنك.العقيمالجاحدمجتمعهعن

منبيننابماوأعدك.قصائعكي!نسىلكن"..3ركفيوطنكان

.أثاركتضيعبالاأعدك..وتشردكؤولس:الباسطعبدأخي

.51ارلنالذيصدكيياوداول.أخيياوداعاوانكانت.لكبكتابتهابدأتالتيرساننياتماممنبداأجدلا

الخلصاحيياانتحاركان.الكلماتاتجاهتجرفسوفالجديدةالحو(ثث

صمحىالدينعحببي.الزورديروفيغينيافيموتكتجربةالىأضهتهاجديردةكجربة

!..الانتحارالا،ةالحيسفييبعثولن،ميتدرعافيو،ناانني

اصعهـفوفىاالعدميستغرقنيثمواحدةمرةولوبنفسياشعراناستطيعساعتئذ
،خلوتأدابييحيطالذيالمائعالرصاصيالصمتهذامنبدلا

.-...هذءأنبدلا.بعملي"قومكنتاداادنيفيالطلابوسوسةأو

ادبريمهرجانكمضح!،تذ!هل.الخلاصطرإبئالانتحارمنوتجعلتميتالمشاعر

وافيص-!د!!الادابدا.لأنباءأمدقالسيف"تدرسواتتمشاعركعنلناتحدثتحين

نتوقع،فلن،تجربتكعنتعبرلنانكالمؤسفمن"..الكنبمن

نادىالرارالسنوىمهـرحاذهااهـودانةالادلةالئ!وةأفات.الفيزيائيالموتقسوةهيوتلك،الصمتالاالانبعدمنك
....ع......"."ر!!يةأبيات"دبوانك.ظروفنانفسهيظروفكان

ص-صذامثلاقامةضلىالندوةدرجتوقد..بامدرماىالخريجينالوردتجدلاوالهـتبالدواوينعشراتوعندنا،لكيطبعهمنتجدلم

!عضامانهاصعالىفا!رذجاب!!،رج-الاوبملندو"9اكموئيممىممذانحالموجانادل!معورولائعاالعبقريةالتماعيتحاشورمبعدامهملاكنت.الرصاصحرو!ولا

فياسئةنوفمبرفيالثانيالمهرجانكانعامكلر!يررا.مثلكورفاق!ك..حروفكفي

9ا!صعب!،الادلبقراثلجمعكبير؟مجهودااولص!وةبذث91ع9!اموليىمن.وكبركبجرأتكقزوداالبيدالبعيدالىذهبتلقد

..الجمهورمتضولفىكونصغرةمحموعاتفىنشرهعلىوادص.عديقييااتفقنأهكذاما.وداعولارجعةبلاتغادرناانحقك

....-.وان،وطنكتطهرمحسرقةجنازتكمنأجعلانأخييابودي

انشذوةهـعموروءلىامدرمانمدينةكانتالماضيالشهروفي.اكائرةالماصيةللعز/!ةمحراباقبركمناجعل

..لصمددهالاننصقالذىالرالعمصصانهافىالادلية
..:(لباسطعبدأخي

السوداني:الكنابمعرضباندهرلىوانت،وطنكفيممجدالانبأنكأخبركاننسيت

جمعتوفيه..السوداقفينوعهمنالاولالمعرصهذابر.جدإدةضحيةالناسينتظرثمكاملااسبوعاتستمرللميتالحماسة

!ون-8بمانةالخصعلىءددهاربربوالهنيالكتبمنعددابرالندوة.لعظماءكايدفنونثمالحظائرفيوييثونإبرلدونعندنا!ووهوبرن

براللغة-الادبيةومذا!م،ء!وثعماخلالىعلى-لودانيونالفهاموضوعاالادباءفيكووجد،خصبةمادةالصحافيونفيمكوجدلقد

المخطوطات"نعددعلىا!رضاحخوىكما.الفمتىالعربيةوحعهمازمتكعلىوباطلاعهملكبصداقتهـحيتشدقونفراحو(كنيا

..!خطوطاالخمسينعنزادت،القديمةالسودانيةكما.ويبنهمنجدالفضاءتملأالتيوبالمحبة..و....بنهايتك

بعضعلىالسودانيالكتابمعرضاشتملالكتبالىوبالاضافةفكتبوارومانتيكيةحكايةحادثكفيوجدواوالسخفاءالمر؟هقينان

وق!ر،و؟اؤخرفوالرسم،الخزفواعمال،والتصويرإلنحتفنونسكتالذيالغريدالبلبل"فأنت،تبغضهاالتيالكليشهاتكلعنك

نواحيه.جميعمنالمكهابلفكرةمتممةالفنونهذءجاءتسسىيعيثونالذينهؤلاء.."شبابهريعانفيزالوماالغفاءعن

الحدلث:الادبندوة.الانموضوعهمأنت،الجعث

والمحاضراتالندواتتقديمعلىتكوينهامنذالادبيةالندوةحرصتحتى،عظيمافيهأمسيتوقد،كئيراالانيذكركوطنكان

السودانيينالادباءمنجماعةالمهرجانهذافيقدمتوقد..الادبية

فقدم"الحديثالسودانيالادباتجاهات"موضوعهاندوةفي

الادبفيالحديثالشعر"-ابراهيماحمدصلاحالاديب(ل!وسعاذحديثاصدر
."داني

محمداحمدالاستاذ"السودانيةالقصة"عنوتحدث

متععتفيضةعثمارراشةعمحمدمىدنقدهؤلالإدبيلاد؟لاءالاموسيافدعنكدالسنوسعبمكلء4أ!ه"االترولآ

سمط-!ى.مه
اثرهاالمتحدثينلصراحةكانوقد..تامموصوعفيآراءه

يمتمسكونالذينالشيوحالادباءمنبعضاانحشالنقاشفيالبمالغ......

الطرقسةو!ثلى،الشبابالادباءعلىهجوصمانصب-3!ادقدووااكربيةووسائلالعربيةالقوميةمباديء!يبحت

بهاخرجالتيقيالادبالفائدةينكراحدولا..الادبفيالحديثةءالدكفنوربفلم

..الندوةتلكروادالدالمعبدعبدالله

السودانيين:الادباءم!ؤتمروت-بيرالادابدار

واشتركالسوداني!ينالادباءمؤتمرالمهرجانايامخامسىفيالعقد

جانبالىالسودداقاليمفيالادبيةالجمعياتمنممثلورفيه
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1!سصبئالوءثفىا!همافىالمخثماكل

(دأبنضدا!دبورواد،العطبرهنهراصدقاءورابطة،بامدرمانا!دبيةالندوة

بحريبالحرطوم

الجزأئرفيالادبربالئقدمحاولات..بتنفينصاالمؤتمرونوالىترمالقراراتبعضالمؤتمرأتخذوؤ!

للا"سعدالقاسمابو:بقلم"السودانيالادبمثصاكل"حولكدهاا!قراراتهذهكانتوود

يلي:فيماهنانلخصهاانونستطيع

السؤالهذ(؟هاوتطويرالادباالنقدحركةفيساهمناحدايالىالمضظنلفة،السوداناقاليمفيادب!ةجمعياتقيامتشجيع-ا

يقتضيالجوابوء!ن.الادبيانتاجنافيتاملتكلماعلبمالحطالما.بينهالتعاور1و،الرحلاتوتقوية،ربطهاعلىوا!كمل

.001000000000011!م!لةالاكىهايكونسودانيةنشرداراننساءءيىا!عمل-2
لماصيلسبر،من!حرربدالامدالعكريهلامكابباتلكلدهيعةثراسة.....

سوداليه.ادب!4
..المسرحيةووالدراسةللشعر؟جدبعهداونسنشر!والقصةالمقالة

الكتيىصةالواقيلبسيبنيتتحلمالمقيقةالدراسةهدهفيولكنكلفيهتتمفلالسودانيينل!لادباءاحر"قتمراةامة-2

الوسائلتوفروعدموالفكريةالادبيةالحركةموطنعنبعدناأهمهاالتيالمشروعاتلتنفيذالحمليمةالضطوالحظلبحثاهـودانيةالادبيةا!جمعيات

..شخصيةراء3وومجلاتكبمنأ!دب!ة.

خا!هقدفكرةالقارىءذهنمنازيلاناحبصريحاأكونولكيفةوالص!4،الادبيةوالجمعياتبا!دبا،الخارجفيا!تصال!4

النقدءننقحدثكيفاذ،الموضوعهذاخيايةمدىالركانيوهي.عالمينطاقفيالسودانيألاربونشر،ا!دباءبينالصلاتوقدعيم

ادباثناائنصدفىلانكاداولانعترفنحنبينماالجزائرفيالادبي:الادبيةالمابقات

؟اال!ايىا!دباوالمعاصالعربيالادبقافلةمعطريقهشقناضجاالمعابرقانطنتائجعنألادبيةالندوةاعلفالمورجانا.؟منهايةوفي

علىاخذتاذاسيمابعيدحدالىظاهرالفكرةهذهصوابانوالحقوشملتالسودانيينا!دباءكلثطالع!يدفيهااثركاتيا!دبية

الموفوعا*مواحيثمنمتخلفاوزالورا-كهن-قالادبعندنا،سطحيتها:ا!نيةالموصوعاتالمسابقات

ا!جادةشروطلهاتو!رتقصة-بالعربية-هناكفليسوالاسلوبفوكةالاولىالجائزةوكانت.بحوثثلاثةفازت:الدراسات

انتاخ!ولا،،ظروفهمالناسعواطفمعتطودشعراو،والعلاجالتقنيةفيالر!وماهـرالسودانيا!ديبلشحصبيةدراسة(حدهمالبحثين

الحبفيمشاعرناعنوعبرتاررنجنامنالراهنةالمرحلةواكبمسرحي.حمدايحامدالاستاذء(تبهبالبحثوازوقد.اللهعبدمحمدعرفات

الثصةمثماكلئامعيعيشماملادبهناكليسىوبالتالبم..والكفاحالسودانيالشاعروادبنئخصي!دراسةالثانيوالبحث

.بابكرالطيبالشيخبهؤأروقث،تليبابرا!-برالمررووم

الصوفيالشعبيالادب"عندراسةكارفقدالثالثالبحتاما

الجعلياللهعبدبخاريالشاب؟لاديببجائزتهفازوقد"السودانفي

السودانيللشاعرا!ولىالجائزة.شعر؟ءثلاثةفاز:العشعر

(لمث!اعربهافاروالثانية."اغاديرنك!ة"قصيدتهعنهـخننارصىلى

قريياقصيسدةاماكا."للعذارىاعنية"قصيدتهعن(لسيدعبدعثمان

ؤقدالرحمنع!المجيدبد؟لسودانيللن!ماعر"الموتأذرعة"

دهـوانرونالثازيةاهـ4.الص!راءفيفرنساقنبلةعنوالقصيدة.المثالثةبالجائزةفازت

اثالثة.اما،الهقليديالشمعرمنكانتاوالثانيةالاولىوالقصيدتان

الحديث.النمطعلىفكانت

بشرىالنونذوالاديبالقصيرةالقصةبجائزةقاز:القصة

صجيج"بلامات"قصنر"عنشريف

ءوو"وصم!اددالاحداثلعضعلىتعتمرمسرحةوهى"ارتارلخاعماقمنمأساة" مسرحيمهسحيرمحمداللهغبدبجالرلهادار.المسرحيه

الفائزبهماتقدممسرحيتينمنالمرحيةهذهفازتوؤد-(لتاريخبية

ا!دبيةالندوةمهرجاناتنهىالمفائزينعلىالجوائزوبضوزيع

ادبيانجاحافيها!قى،متتاليةايامخمسةاستمروالذي،الرابع

العببسىساببمالهئلشاعرالتيالخببىقيوالمسوفىالساهرةالغنبلمةالايانيتلكخاصقيكبيرا

.المهرجانثرفعلىالن!وةاقامتها

ادبيا،نصراالسودانيةا!دبيةالندوةسجلتالمهرجانوبهذا

..الادبحقلفيوالمنجزات،الاعمالجلائلمنالمعديدوحققت

نذكرانيفوتنا!للمهرجانالخاطفةالصورةهذهنختتمانوقبل

بميروت-ا!دابدارهدافشمل،عبودابراهيمالفريقالرئيسالسي!دمعاليشكريم

وقدهدا.للافتتاحبمندوبم!اليهبعثعنممابرعايتهالمهرجان

اثرلهاكانعظيمةوادبيةماليةمساعداتمعاليهمنالندوةتلقت

منحقيقيةرعايةاولبصثابةهد؟كانوقد.ا!دباءنفوسفيطيب

.للادبالسودالىفيالكولة
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1!ضيىالؤمتفىا!ماءفيا!ماعل!
هـعالهادئةالموضوع!بة(لىواقربهـ،منقداهؤلاءاكثركانالذيالطياببينماالادبيالنقدعنالحديثنحاولهذابعدفكيف،والعاطفية

؟ئهوابءنقدهينشركاربل؟لابر؟هيميالشيخمدرسةمنيكنلممانه.الاخراحدصماويركمليسندصنوانو؟لنقدالادب

المحلية.الاذاعةهيئةعنتصدراقي(الجزائرهنا)مجلةفيانالحقفمنالادبفيمحاولاتبوجودنعترفدمناماولكن

عرقت،-،؟ديالنقد/ةالمحاولاتهذءفيالمراحلأهمهيهذهمحاولاتمجردانها...؟لنقدفياخرىمحاو!تبوجودكذلكنعترف

ومدىمرصلةكلميزاتعنان-نتساءل*نلناويحق،الجزائرهدهاستعرضناانناولو.الادبي!نتاجناالفنييروىالمسمعتتلاءم

القدمحيثمنمنهاوا!ستفادةالحديثةالمذاهبلطنيقفينجاحها:يأتيفيمانلخصهارئيسيةمراحلبعدهمرتقمدانهالوجدناالمحاولات

اليها.تطرقتالتيالموضوعاتحيثومنوالجدهبهايقومكاناتيالحملاتفيالمرحلةهذهتتمثل:الاولىادحنل

دوؤ-القديمالىالنزوعفيوالثانيةالاولى(لمرحلتاناتفقتالجدفينبذالىفيهايدكلونالقرنهذااوائلفيالجزائرشيوخبعض

نسجفيالعتيقةوالقو؟لبالقلىيمةبالالفاظخاصةالاولىتمسكتباعتبارهلابالقديمالاخذوالى.و؟لموضويمةالفنيةقيمتهفيوال*شكك

الثرفيتجددانحاولتالثانيةانعلى.؟لقصيدةصاغةاوالمقالهبهالتمسديجبهناومن.ؤومياتراثابماعتثارهولكنخالدةنماذج

احدثيواكبواصبحعهد!افيتطوراذكبيرحدالىفنجحتمنمبرراتهاالمرحلةولهذه(لجماليةقيمتهكانتمهمااليهالعودةفي

استمصرفقدالشعراما.الحينذلكفي؟لناجحةالعربيةالاسايبالمبرراتلهذهالتعرضنريد!كناوانانذاكوالسياسيالثقافيالموافع

.عمياءمحاكاةالقديمةالاساليبيعاكيكانانهخىالنغمنفسىءلىالقاسمابوالشيوخالمحاولاتهذهزعماءرأسىعلىوكان.الان

ابياتتشطيرمنتدلاميذهمنباديسالشيخيطلبهكانفيماذلكيظهراب!ثشنببنومحمدالموهوببنوالمولودالمجاويالقادرومحبدالحفناوي

علىينقدهمثموالموضوعوالقافيةالوزنفياحتذائهااوتخميسهااوكانواالتيوالندواتوالدروسالمحاضر؟تفيوذلككحولومحمود

.الاياسهذاالاراءفياوالجزائرومدرسةبايصالحوناديالثعالبيةفييلقونها

اخرىمهمةمنهمالكلانفيعذرهماالمرحلتينلهانينولعللتلاميذ!"الشخصيةوالتوجيهاتالمحليةالصحافة!يبهايدلونالتي

هـنتحملهبم؟الماضيالىمقيدةالاولىكانتاذوالنقدالابغير-.ومريرديهم

لافراد1جهديغلعلهاثقافةم!تلقتهومامتطورةغيردينيةعقائدالحميدعبدالشيخيدرسهكانفيماتظهروهي:آارنلةأررب

كانتفقدالثانيةاما.الصحيحوالتوجيهالمنظمالمجهودمناكثرالجزنجبةاللفظةمن،واسلوبهالادبفيءرائقمنتلاميذهباديسابن

الؤ!يمبينالجمعتلزمهاشهاراتهاوكانتالواقعجثمناكمرمتقدمة؟لعياةتناولفيخاصةطريقةللشميخكانفقد،الكاملالبناءح!ى

ناتسشطعلميبدوبخبماولكنهاالادبفيخىشيءكلفيوالجديد.بثقافتهوالمنتفعينتلاميذهيدعوكاناذوالبراعةبالحذقلهتشهدكلها

الماضي.ؤيودكلتحطلمةيوالجديد،ورزانتهمحاسنهفيالقديم،معاوالجديدالقديمالى

الطريقوجدتاذالثالثةالمرحلةفيواضحةالجراةوتبدواسلوبتشملعامةالشيخمنالدعوةهذهكانتواذا،وتطورهطلاؤته

موفقةوحملاتهامقبولهآرا؟هااصبحتوبذلكالسابقمنمعبدةآلادبمسائلمنلحالجهفيماتكونمااوضحكانتفلقدجميعاالاصلأح

والواقعي!ة؟لبساطةنحوالشعراتجاهفيذلكيظهر.كيبرحدالى.وغيرهماوالامابىللكاملدراستهفيسيماولالتلاميذه

العبارةتحريرالىالنثراتجاهفييظهركماو*داءألاسدوبفي(لبشير.الشيخيدعلىالمرحدةهذهفيتن:الثالثةالمرحلة

فلى(تموضوعبتناولالقارىءذهنمنوالاقتراب؟لجملةواخنصار.باديسالشيخزميلهمناوضحالادبيةثقافنهكانتالذيالابراهيمي

وآماله.ومشاكلهبحياتهواللسانالقلمكانالاخيرعلىاغلبالموجهالمشافهالدرسكانوبينما

الفترةهذهشعراءالىيستمعالابر؟هيميالشيخكانفقدخاصاصيداناالميزةهذ.اعطتهوقد.الابراهيميالمشيخعلىأغلب

كم.ذاكشعرفيويطعنهذاشعرويحبذءليهاويعلقلينقدهامنبرا،البصا،ؤجريدةسيماو!،الصحافةمنفاتخذواكوجيهللنقد

لهمويضع-البصائرلتحريررئاستهبحكم-الكتابيناقتىكاننماذجمنينشرهن39فيطسواءالادبفيالجديدالجيللقيادة

وخن.الكزرإبةالىيطمحوناوالنثريريدونحينالضيقةالشروطالجريدةتنثرهكانتفيمااوالاحتذاءالىوتدعوالاعجابتثير

الشعراءحملاقيالطريقةفيالابراهيعيالشيخمعنتفقلاؤدفييساهمواانيرغبونالذينوا*تابللادباءثمروطمن-بارشاره

وبالتاليالتاريخيالواقععنصننحدثهناولكنناتقليدماعلىوالكنابتخرج(لذيبالجيلاكبعرالابراهيميالشيخصلةوكانت.التحرير

نعترهـاانويهـفي.الانالطريقةلهذهبالمناقشةنتعرضلاسوف!شرونفياليهيتحدثونهؤلاءكانفقد،باديسالشيخعلىعلميا

فضلذاتكانتاخرىلمرحلةمه!تالادبيةحياتنامنتاريخيةمرحلةالشيخو؟ان.يديهبينالشعروينشدون،وحديثاؤديماالادب

وتطويرها.الاديالنقدحركةدفعفيكبيرءلى؟لمجيديسشحثوقدالضعفمواطنالىويشصتبشد*ئحهقع!م

التطودبفضلاخصبتجربةتسبنا31فقدالرابعةالمرحلةفياماالقديملنثر1اوالشعرمنالرائعةالنماذجامامهميضمعاوالاستزادة

الذيالضمغطهرابفضلثمناحيةمنالادبحركةبهاتسمتالذيالادبفيبارائهواعجابابالشيخاغراءالادباءزادوقد.والمعامر

النزيهالنقدررجةيبلمغلمو(نخاصةوجهةالادبيوجهانيحاول.وبيانطلاقةمنلسانهبهاشتهرالحفظوماكعرةمنعنهعرلىما

العربي!ةالقصةبابدخلناالمرحلةهذهففي...(لمتطورالناضجالشيخعلىعلمياتخرجآلذيالجيليعتبر:زابن4ا"رحأ

وتطودتالخاطرةادبعئدناوظهرالناجحةالمسرحيةثنابة1ولناوصتبتدىءالتيالمرحلةلهذهزعيماألابراهيميالشعيخعلىوادبياباديس

جديدةبمعطياتافكارناوتدقحتالشخصياتدراسةكابتنافيصلتهامندالرغمالمرحلةهذهانعلى.لثانبة1العالميةالحرببعد

كابناوحملناذلككلمنفأفدنإ.اوروباومنالعربيالشرقمناخذثتكما،وموضوعهاالتلوبهافيتتحرراخذتقدبالقديمالوثيقة

اهـا.الكتابمعالاكلهالنجاحننجحلمولكننا.عليهوشعراءنافظهرالمعاعرةثقافتهامناكتسبتهاالتي(لنقديةالمذاهببعضتطبق

المرحلةهذهفيعندنايظهرلماذعليههمماعلىبقواققدالشعر؟ءوالمئ!بالسلوكيحوحورضا(ح!رانتاجفيواضحاقعي1الوالمن!ب

والمنهج.العقيدةفيالسابقةالمراحلنقاديخالفمتمكنشعريناقدالرومانتيكيةخصائصببعضالشعرواحتفظذياباحمدا؟تاجفي

حين.الىالشعرحركةركتوبذلكالمدرسةهذه(صحابابرزومن..والشكوىكالثورةالص،رخة

اللهسعدالقاس!ممابوومودودهنصوربنالوهابوعبدوذيابوحوحوبوكوشهحمزه
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لمحأ-!عرر؟أروطت1-فى!اصفى1كللنممفاا
-يس

.والهواءللشمسنوافدنانفتحنحنفيما:

باس!:،خي1!ص2اابريرصل!!ربر

أنتووعدتني،شعركعنبحثركتابةتسافرانقبلوعدتك

لكن../وعدءأخدفوكلانا"ريفيةأبيات":الاولديواذنباصدارالشمالىالاقليم

؟در(.وا،ا!11ؤاله*(ءالماسطد!الى ا-تبت!لننيس!ءنبحتلد-ونارتقبنني!وعذريي-

مستوىالىقفزتانكاذتطوركوأرصد..91ع6سنةعنك

صيمراالؤرةهذمنأنقظروانالثمعرك((،فرضعوعيهمألانسانيإدمافبىحمصفيكنتلو،والحرارةال!تنةوبررت(لصيفاقبلها

،.ر...حسدعلىللمدرسينالزمانيمنحهاالتيالعطلةهذهمعالينالاتيت

7-ورد-28وفي.691-7-27فيالسطورهذهىنبتزاونجنكمظاضاجكفيافلثتلقد؟المانيم؟لعام3رتذهل.وبخل

ف!يشصىلضهـلةاصان!دالا!هـارصوفي!را!رثافى00دمرمقاصفالىوأخذتك،الربوةمقاهياحدفيالمظلمة

.....وغنافتارفتحيةقلتها،البرجوازيةالحياةعاشت:صيحتكانسىلا
لكسن،وطنهالىتمدهانالسفارةمنطل!لد،مرضهكهو..31

.......ء.........انا؟عقولنابتافيالحنطيةلسمراءتثكرتذوهل.تالحس

ءرفتممرصهبرممته!صعانالس!ارمنطلبتلبرلسلمفهالطيرا!بلون3انش(اللتبنعينيهازتاملجلسنا..تامرركرياوأخوناوانت

00رأخها،انادللتوكم.الانررقردائهاعندانتصليتلكم..المروج

!إالباسطعبدو(رخحراذيالذجررىرنائم.الثمرةالىيوصلالفرع:قاعدةعاى،الطفلة

اولهابيقماالمسافريقطعلاسيارةالفتاةاروءظتحينوخيبتنافقر.ا

تتم!لمارتيا!رلاله!لمبوأمابعي،عر!تيالى8!أبت.-.المتعجلللماشي،طووللاتبأيامالاواخرها

د.ممتازامقصفامكانهوأحلواخربوه،الربروةفيالمنعزلمقهاك

الر!له؟هدهلمط!مع!ولافرووةاله"طلفلهذه"تجدرمف!ةاعرؤءأ؟عزلتكانتتسمامألم.عزلتهس!مالمقهىهذا(نالي!خل

ف!جلموتهاباسطع!ر.الباسطعبدمات؟!حلعوانأبم!الىابى!إء!كن.ورلادز،مالناسثقلزننحملانمنارهفحساشكان

طش!الهد.بنفسهونجاالس!.احر!.ايجميعاشمجعكان.بيدهشريستطورمهلاامر..شيءلاأث..الكتبوبينالنفسمع

مسنهوباغينياالىذهب.بالامانيينعللفلمالمطلقالصدقديأحبننك(نهادغم،أز"خكتضمفلم،-أحبب!هاالتيا،سيحيةالفشاة

صعثال!كرالارضعام!.!ناكك!رهانفحر.لعدولم..رسىرةد!....؟.......؟.......!..

......الا..مدرولهيلببت!اوحدأراسعد.لهصدولهل.ولعالمح!هاجمالهابكل

اننح!وقد"كصظفلهمعاكللتهم،قرفهلشرتوارىكاقبلهكثرمبوفيوجودهنغتقدالذيالخير-كلونأنالمراةمنذخوقعباننادلك

!....والانسجام،ذواتناداخلعنهفحثالذيالهدوءتكونوان،عالمنا

شا!ارت!عم!نىالقلوبج!ودعلىاحضجاجا،الروتيئعلمىاخنجاجاجمالاشلئةالمم(لممتعةالمغامرةخوىوان،العالمهدافيلفتقدهالذي

نهـم!تح!م!هونةئقدافحرلائرلوظيفإلخ!منوء؟عها!محائملهالا،لوحتجاعئدناعأمحلشر*!اءتتوفوانهامثاضاانسانانهاوننسىذلككلذلتمنى..وشبابا

..."هذافبىونحن.محدودغير،ـكونانالمحددمننطابانحن!ذلكمثل

ل!ن،والسأرالضدريىمنلتخليصه،المصيرهذامنرتخليصه!كمنالاىانيةوفي.أىانجونا!ا.ومثلناافكارظالاشيءكلننسى

وتقخيرنسممةكلمناقسى!كاناوتحجرهاالتربيةوزارةروتبنمنئستانكانجبراأعتقد.الاخرينوعلىالذاتعلىالقسوة

جهلنا.صحراءعلىنهبوجمالمن،الانالىعامينمذتنعركفيأجرهمااعتقاديوسبب،الحب

وكان!كموظه،لةورماءأت!مقرفهإثيرماأكأسرءهنفيضمورذلكقيابل،وتقصيهوصفهفيوامعانبالجمالذهول

اك-بروسبا-اروسيأافيانتصور:فيقوليرتألموهذا.ب!لحريةالحبعناستعضتقدوأنت.الغنائينفسك

الموءـوبويشجعون41وظفعنالشاعريفرقون-الكومونبنظامتحلم"(لغرب"،"سبوتنيك":الادابفينشرتهاالتيقصا"لدكفيواضح

وترفهاالح!بماةجوهرالفنانيرىكان.يرإجه51فيجدارةأئبتكلتىانجميلشيء.للحريرةث؟دتنت!بكلها.."أفريقياطبول"و

تسه:تعيهاالتيبالقمامةالجوهريمزجانيعرفيكنولم،الاسمىالبشراصبحومتى،الحبيكمنالحريةفني،الحريةشاعرتصبخ

التفكير.ذهولفيمستغرقاالدوامعلىشاردافكان،اليومية؟لحياةهـلىولكنالباورعبديايكبرقلبكان.أحباباامسوااحرارا

ليعرضوا"الادباء"منيجاثسصونهعم؟..ترفعاالصمتيلازموكانواكخنيالمحبمناليأسبينلمبممناخرعاملثمةبةشبابكحساب

اشنفافىابأ،ويخرمهـصيحبهـممنالىخلافاذا.ادعاءاتهـم،ء"(عةفتقرلممسنواتعشرمتدة،نت.عربتكهوالعاملهدا،برالحرية

لهتس!حاصلاقهت3لم.2يروسدأدثقافةوعمقبدإهةحفورمعة!1في)"درسحمصفيأهلكتركت.مكانفيولاعملفي

وليسعطرفيه،ممالىريحانكان!يصمتفكان،المخطئيقبتسفيهفيقاسيساتسنواتثلاثررستثمالاذاعةفيعملت،دمشق

.شوكلهحياةورتابةالنتعليمحياةر-(لةمنخلالهاصبركنزف.الزوردير

ابداعه.علىتطغىانلا!صناسباتيسمحلملكنه،وفنهامه"يحبكانمنالغنيةلنفسكانقأذمحاولةسوىغينياالىفراركوما..القرية

حبىكان.الزمانعلبيهقسصامهمايطلبلاأبيا!أن.عليهالظروفأجبرتكالذيالفقيرالمحيط

وكان..عفيفاانخرؤءايركفالوجدان،قظالضميروء-ءاني!مك!وما..عندظوالادباءالادبفيجديدشيءلا

انسانياضوءانفسهفيأنار4خعبلكز،.وعصرهوطنهأزمةيعيشمنالادباءببنزالوما؟مجلةولانشردارفيهليسبادةىونحو

جدلمج!لكن،وتخصبهتغنيهأزمتهنتء1وبذلك.والاملالحريةفيهومئ.سنواتعشرمنقدمهاالتيالدكتوراهأطروحةعلىيعهمد

بالنصرالصلةكثيرةكألأقةرحبةاـزمتهكانت.قتلهحولهالعالمفنحن.بي!دنا(لمستقبلان؟المتنبيبغيريسمعلممنالشمراء

خنقته.حولهأقيمتالتيالجدرانلكن..والمهواءقبورهميحفروناذ،م..الفاظعنهميهصدرونبربهبنياقيمعننصدر
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فى!ص.في1اقىطيى-فىالدما-فىالن!اكل

بت-"..الثمينةبرامجهامنساعةربععنكرمت9الاذاءةانفتحدثشئتوم،ط،شفالىالنغسغنيبشاعرفقلأردتوما

ذلك؟مناكثرتريدماذا"وبحنك.العقيمالجاحدمجتمعهعن

منبيننابماوأعدك.قصائعكي!نسىلكن"..3ركفيوطنكان

.أثاركتضيعبالاأعدك..وتشردكؤولس:الباسطعبدأخي

.51ارلنالذيصدكيياوداول.أخيياوداعاوانكانت.لكبكتابتهابدأتالتيرساننياتماممنبداأجدلا

الخلصاحيياانتحاركان.الكلماتاتجاهتجرفسوفالجديدةالحو(ثث

صمحىالدينعحببي.الزورديروفيغينيافيموتكتجربةالىأضهتهاجديردةكجربة

!..الانتحارالا،ةالحيسفييبعثولن،ميتدرعافيو،ناانني

اصعهـفوفىاالعدميستغرقنيثمواحدةمرةولوبنفسياشعراناستطيعساعتئذ
،خلوتأدابييحيطالذيالمائعالرصاصيالصمتهذامنبدلا

.-...هذءأنبدلا.بعملي"قومكنتاداادنيفيالطلابوسوسةأو

ادبريمهرجانكمضح!،تذ!هل.الخلاصطرإبئالانتحارمنوتجعلتميتالمشاعر

وافيص-!د!!الادابدا.لأنباءأمدقالسيف"تدرسواتتمشاعركعنلناتحدثتحين

نتوقع،فلن،تجربتكعنتعبرلنانكالمؤسفمن"..الكنبمن

نادىالرارالسنوىمهـرحاذهااهـودانةالادلةالئ!وةأفات.الفيزيائيالموتقسوةهيوتلك،الصمتالاالانبعدمنك
....ع......"."ر!!يةأبيات"دبوانك.ظروفنانفسهيظروفكان

ص-صذامثلاقامةضلىالندوةدرجتوقد..بامدرماىالخريجينالوردتجدلاوالهـتبالدواوينعشراتوعندنا،لكيطبعهمنتجدلم

!عضامانهاصعالىفا!رذجاب!!،رج-الاوبملندو"9اكموئيممىممذانحالموجانادل!معورولائعاالعبقريةالتماعيتحاشورمبعدامهملاكنت.الرصاصحرو!ولا

فياسئةنوفمبرفيالثانيالمهرجانكانعامكلر!يررا.مثلكورفاق!ك..حروفكفي

9ا!صعب!،الادلبقراثلجمعكبير؟مجهودااولص!وةبذث91ع9!اموليىمن.وكبركبجرأتكقزوداالبيدالبعيدالىذهبتلقد

..الجمهورمتضولفىكونصغرةمحموعاتفىنشرهعلىوادص.عديقييااتفقنأهكذاما.وداعولارجعةبلاتغادرناانحقك

....-.وان،وطنكتطهرمحسرقةجنازتكمنأجعلانأخييابودي

انشذوةهـعموروءلىامدرمانمدينةكانتالماضيالشهروفي.اكائرةالماصيةللعز/!ةمحراباقبركمناجعل

..لصمددهالاننصقالذىالرالعمصصانهافىالادلية
..:(لباسطعبدأخي

السوداني:الكنابمعرضباندهرلىوانت،وطنكفيممجدالانبأنكأخبركاننسيت

جمعتوفيه..السوداقفينوعهمنالاولالمعرصهذابر.جدإدةضحيةالناسينتظرثمكاملااسبوعاتستمرللميتالحماسة

!ون-8بمانةالخصعلىءددهاربربوالهنيالكتبمنعددابرالندوة.لعظماءكايدفنونثمالحظائرفيوييثونإبرلدونعندنا!ووهوبرن

براللغة-الادبيةومذا!م،ء!وثعماخلالىعلى-لودانيونالفهاموضوعاالادباءفيكووجد،خصبةمادةالصحافيونفيمكوجدلقد

المخطوطات"نعددعلىا!رضاحخوىكما.الفمتىالعربيةوحعهمازمتكعلىوباطلاعهملكبصداقتهـحيتشدقونفراحو(كنيا

..!خطوطاالخمسينعنزادت،القديمةالسودانيةكما.ويبنهمنجدالفضاءتملأالتيوبالمحبة..و....بنهايتك

بعضعلىالسودانيالكتابمعرضاشتملالكتبالىوبالاضافةفكتبوارومانتيكيةحكايةحادثكفيوجدواوالسخفاءالمر؟هقينان

وق!ر،و؟اؤخرفوالرسم،الخزفواعمال،والتصويرإلنحتفنونسكتالذيالغريدالبلبل"فأنت،تبغضهاالتيالكليشهاتكلعنك

نواحيه.جميعمنالمكهابلفكرةمتممةالفنونهذءجاءتسسىيعيثونالذينهؤلاء.."شبابهريعانفيزالوماالغفاءعن

الحدلث:الادبندوة.الانموضوعهمأنت،الجعث

والمحاضراتالندواتتقديمعلىتكوينهامنذالادبيةالندوةحرصتحتى،عظيمافيهأمسيتوقد،كئيراالانيذكركوطنكان

السودانيينالادباءمنجماعةالمهرجانهذافيقدمتوقد..الادبية

فقدم"الحديثالسودانيالادباتجاهات"موضوعهاندوةفي

الادبفيالحديثالشعر"-ابراهيماحمدصلاحالاديب(ل!وسعاذحديثاصدر
."داني

محمداحمدالاستاذ"السودانيةالقصة"عنوتحدث

متععتفيضةعثمارراشةعمحمدمىدنقدهؤلالإدبيلاد؟لاءالاموسيافدعنكدالسنوسعبمكلء4أ!ه"االترولآ

سمط-!ى.مه
اثرهاالمتحدثينلصراحةكانوقد..تامموصوعفيآراءه

يمتمسكونالذينالشيوحالادباءمنبعضاانحشالنقاشفيالبمالغ......

الطرقسةو!ثلى،الشبابالادباءعلىهجوصمانصب-3!ادقدووااكربيةووسائلالعربيةالقوميةمباديء!يبحت

بهاخرجالتيقيالادبالفائدةينكراحدولا..الادبفيالحديثةءالدكفنوربفلم

..الندوةتلكروادالدالمعبدعبدالله

السودانيين:الادباءم!ؤتمروت-بيرالادابدار

واشتركالسوداني!ينالادباءمؤتمرالمهرجانايامخامسىفيالعقد

جانبالىالسودداقاليمفيالادبيةالجمعياتمنممثلورفيه
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1!سصبئالوءثفىا!همافىالمخثماكل

(دأبنضدا!دبورواد،العطبرهنهراصدقاءورابطة،بامدرمانا!دبيةالندوة

بحريبالحرطوم

الجزأئرفيالادبربالئقدمحاولات..بتنفينصاالمؤتمرونوالىترمالقراراتبعضالمؤتمرأتخذوؤ!

للا"سعدالقاسمابو:بقلم"السودانيالادبمثصاكل"حولكدهاا!قراراتهذهكانتوود

يلي:فيماهنانلخصهاانونستطيع

السؤالهذ(؟هاوتطويرالادباالنقدحركةفيساهمناحدايالىالمضظنلفة،السوداناقاليمفيادب!ةجمعياتقيامتشجيع-ا

يقتضيالجوابوء!ن.الادبيانتاجنافيتاملتكلماعلبمالحطالما.بينهالتعاور1و،الرحلاتوتقوية،ربطهاعلىوا!كمل

.001000000000011!م!لةالاكىهايكونسودانيةنشرداراننساءءيىا!عمل-2
لماصيلسبر،من!حرربدالامدالعكريهلامكابباتلكلدهيعةثراسة.....

سوداليه.ادب!4
..المسرحيةووالدراسةللشعر؟جدبعهداونسنشر!والقصةالمقالة

الكتيىصةالواقيلبسيبنيتتحلمالمقيقةالدراسةهدهفيولكنكلفيهتتمفلالسودانيينل!لادباءاحر"قتمراةامة-2

الوسائلتوفروعدموالفكريةالادبيةالحركةموطنعنبعدناأهمهاالتيالمشروعاتلتنفيذالحمليمةالضطوالحظلبحثاهـودانيةالادبيةا!جمعيات

..شخصيةراء3وومجلاتكبمنأ!دب!ة.

خا!هقدفكرةالقارىءذهنمنازيلاناحبصريحاأكونولكيفةوالص!4،الادبيةوالجمعياتبا!دبا،الخارجفيا!تصال!4

النقدءننقحدثكيفاذ،الموضوعهذاخيايةمدىالركانيوهي.عالمينطاقفيالسودانيألاربونشر،ا!دباءبينالصلاتوقدعيم

ادباثناائنصدفىلانكاداولانعترفنحنبينماالجزائرفيالادبي:الادبيةالمابقات

؟اال!ايىا!دباوالمعاصالعربيالادبقافلةمعطريقهشقناضجاالمعابرقانطنتائجعنألادبيةالندوةاعلفالمورجانا.؟منهايةوفي

علىاخذتاذاسيمابعيدحدالىظاهرالفكرةهذهصوابانوالحقوشملتالسودانيينا!دباءكلثطالع!يدفيهااثركاتيا!دبية

الموفوعا*مواحيثمنمتخلفاوزالورا-كهن-قالادبعندنا،سطحيتها:ا!نيةالموصوعاتالمسابقات

ا!جادةشروطلهاتو!رتقصة-بالعربية-هناكفليسوالاسلوبفوكةالاولىالجائزةوكانت.بحوثثلاثةفازت:الدراسات

انتاخ!ولا،،ظروفهمالناسعواطفمعتطودشعراو،والعلاجالتقنيةفيالر!وماهـرالسودانيا!ديبلشحصبيةدراسة(حدهمالبحثين

الحبفيمشاعرناعنوعبرتاررنجنامنالراهنةالمرحلةواكبمسرحي.حمدايحامدالاستاذء(تبهبالبحثوازوقد.اللهعبدمحمدعرفات

الثصةمثماكلئامعيعيشماملادبهناكليسىوبالتالبم..والكفاحالسودانيالشاعروادبنئخصي!دراسةالثانيوالبحث

.بابكرالطيبالشيخبهؤأروقث،تليبابرا!-برالمررووم

الصوفيالشعبيالادب"عندراسةكارفقدالثالثالبحتاما

الجعلياللهعبدبخاريالشاب؟لاديببجائزتهفازوقد"السودانفي

السودانيللشاعرا!ولىالجائزة.شعر؟ءثلاثةفاز:العشعر

(لمث!اعربهافاروالثانية."اغاديرنك!ة"قصيدتهعنهـخننارصىلى

قريياقصيسدةاماكا."للعذارىاعنية"قصيدتهعن(لسيدعبدعثمان

ؤقدالرحمنع!المجيدبد؟لسودانيللن!ماعر"الموتأذرعة"

دهـوانرونالثازيةاهـ4.الص!راءفيفرنساقنبلةعنوالقصيدة.المثالثةبالجائزةفازت

اثالثة.اما،الهقليديالشمعرمنكانتاوالثانيةالاولىوالقصيدتان

الحديث.النمطعلىفكانت

بشرىالنونذوالاديبالقصيرةالقصةبجائزةقاز:القصة

صجيج"بلامات"قصنر"عنشريف

ءوو"وصم!اددالاحداثلعضعلىتعتمرمسرحةوهى"ارتارلخاعماقمنمأساة" مسرحيمهسحيرمحمداللهغبدبجالرلهادار.المسرحيه

الفائزبهماتقدممسرحيتينمنالمرحيةهذهفازتوؤد-(لتاريخبية

ا!دبيةالندوةمهرجاناتنهىالمفائزينعلىالجوائزوبضوزيع

ادبيانجاحافيها!قى،متتاليةايامخمسةاستمروالذي،الرابع

العببسىساببمالهئلشاعرالتيالخببىقيوالمسوفىالساهرةالغنبلمةالايانيتلكخاصقيكبيرا

.المهرجانثرفعلىالن!وةاقامتها

ادبيا،نصراالسودانيةا!دبيةالندوةسجلتالمهرجانوبهذا

..الادبحقلفيوالمنجزات،الاعمالجلائلمنالمعديدوحققت

نذكرانيفوتنا!للمهرجانالخاطفةالصورةهذهنختتمانوقبل

بميروت-ا!دابدارهدافشمل،عبودابراهيمالفريقالرئيسالسي!دمعاليشكريم

وقدهدا.للافتتاحبمندوبم!اليهبعثعنممابرعايتهالمهرجان

اثرلهاكانعظيمةوادبيةماليةمساعداتمعاليهمنالندوةتلقت

منحقيقيةرعايةاولبصثابةهد؟كانوقد.ا!دباءنفوسفيطيب

.للادبالسودالىفيالكولة
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1!ضيىالؤمتفىا!ماءفيا!ماعل!
هـعالهادئةالموضوع!بة(لىواقربهـ،منقداهؤلاءاكثركانالذيالطياببينماالادبيالنقدعنالحديثنحاولهذابعدفكيف،والعاطفية

؟ئهوابءنقدهينشركاربل؟لابر؟هيميالشيخمدرسةمنيكنلممانه.الاخراحدصماويركمليسندصنوانو؟لنقدالادب

المحلية.الاذاعةهيئةعنتصدراقي(الجزائرهنا)مجلةفيانالحقفمنالادبفيمحاولاتبوجودنعترفدمناماولكن

عرقت،-،؟ديالنقد/ةالمحاولاتهذءفيالمراحلأهمهيهذهمحاولاتمجردانها...؟لنقدفياخرىمحاو!تبوجودكذلكنعترف

ومدىمرصلةكلميزاتعنان-نتساءل*نلناويحق،الجزائرهدهاستعرضناانناولو.الادبي!نتاجناالفنييروىالمسمعتتلاءم

القدمحيثمنمنهاوا!ستفادةالحديثةالمذاهبلطنيقفينجاحها:يأتيفيمانلخصهارئيسيةمراحلبعدهمرتقمدانهالوجدناالمحاولات

اليها.تطرقتالتيالموضوعاتحيثومنوالجدهبهايقومكاناتيالحملاتفيالمرحلةهذهتتمثل:الاولىادحنل

دوؤ-القديمالىالنزوعفيوالثانيةالاولى(لمرحلتاناتفقتالجدفينبذالىفيهايدكلونالقرنهذااوائلفيالجزائرشيوخبعض

نسجفيالعتيقةوالقو؟لبالقلىيمةبالالفاظخاصةالاولىتمسكتباعتبارهلابالقديمالاخذوالى.و؟لموضويمةالفنيةقيمتهفيوال*شكك

الثرفيتجددانحاولتالثانيةانعلى.؟لقصيدةصاغةاوالمقالهبهالتمسديجبهناومن.ؤومياتراثابماعتثارهولكنخالدةنماذج

احدثيواكبواصبحعهد!افيتطوراذكبيرحدالىفنجحتمنمبرراتهاالمرحلةولهذه(لجماليةقيمتهكانتمهمااليهالعودةفي

استمصرفقدالشعراما.الحينذلكفي؟لناجحةالعربيةالاسايبالمبرراتلهذهالتعرضنريد!كناوانانذاكوالسياسيالثقافيالموافع

.عمياءمحاكاةالقديمةالاساليبيعاكيكانانهخىالنغمنفسىءلىالقاسمابوالشيوخالمحاولاتهذهزعماءرأسىعلىوكان.الان

ابياتتشطيرمنتدلاميذهمنباديسالشيخيطلبهكانفيماذلكيظهراب!ثشنببنومحمدالموهوببنوالمولودالمجاويالقادرومحبدالحفناوي

علىينقدهمثموالموضوعوالقافيةالوزنفياحتذائهااوتخميسهااوكانواالتيوالندواتوالدروسالمحاضر؟تفيوذلككحولومحمود

.الاياسهذاالاراءفياوالجزائرومدرسةبايصالحوناديالثعالبيةفييلقونها

اخرىمهمةمنهمالكلانفيعذرهماالمرحلتينلهانينولعللتلاميذ!"الشخصيةوالتوجيهاتالمحليةالصحافة!يبهايدلونالتي

هـنتحملهبم؟الماضيالىمقيدةالاولىكانتاذوالنقدالابغير-.ومريرديهم

لافراد1جهديغلعلهاثقافةم!تلقتهومامتطورةغيردينيةعقائدالحميدعبدالشيخيدرسهكانفيماتظهروهي:آارنلةأررب

كانتفقدالثانيةاما.الصحيحوالتوجيهالمنظمالمجهودمناكثرالجزنجبةاللفظةمن،واسلوبهالادبفيءرائقمنتلاميذهباديسابن

الؤ!يمبينالجمعتلزمهاشهاراتهاوكانتالواقعجثمناكمرمتقدمة؟لعياةتناولفيخاصةطريقةللشميخكانفقد،الكاملالبناءح!ى

ناتسشطعلميبدوبخبماولكنهاالادبفيخىشيءكلفيوالجديد.بثقافتهوالمنتفعينتلاميذهيدعوكاناذوالبراعةبالحذقلهتشهدكلها

الماضي.ؤيودكلتحطلمةيوالجديد،ورزانتهمحاسنهفيالقديم،معاوالجديدالقديمالى

الطريقوجدتاذالثالثةالمرحلةفيواضحةالجراةوتبدواسلوبتشملعامةالشيخمنالدعوةهذهكانتواذا،وتطورهطلاؤته

موفقةوحملاتهامقبولهآرا؟هااصبحتوبذلكالسابقمنمعبدةآلادبمسائلمنلحالجهفيماتكونمااوضحكانتفلقدجميعاالاصلأح

والواقعي!ة؟لبساطةنحوالشعراتجاهفيذلكيظهر.كيبرحدالى.وغيرهماوالامابىللكاملدراستهفيسيماولالتلاميذه

العبارةتحريرالىالنثراتجاهفييظهركماو*داءألاسدوبفي(لبشير.الشيخيدعلىالمرحدةهذهفيتن:الثالثةالمرحلة

فلى(تموضوعبتناولالقارىءذهنمنوالاقتراب؟لجملةواخنصار.باديسالشيخزميلهمناوضحالادبيةثقافنهكانتالذيالابراهيمي

وآماله.ومشاكلهبحياتهواللسانالقلمكانالاخيرعلىاغلبالموجهالمشافهالدرسكانوبينما

الفترةهذهشعراءالىيستمعالابر؟هيميالشيخكانفقدخاصاصيداناالميزةهذ.اعطتهوقد.الابراهيميالمشيخعلىأغلب

كم.ذاكشعرفيويطعنهذاشعرويحبذءليهاويعلقلينقدهامنبرا،البصا،ؤجريدةسيماو!،الصحافةمنفاتخذواكوجيهللنقد

لهمويضع-البصائرلتحريررئاستهبحكم-الكتابيناقتىكاننماذجمنينشرهن39فيطسواءالادبفيالجديدالجيللقيادة

وخن.الكزرإبةالىيطمحوناوالنثريريدونحينالضيقةالشروطالجريدةتنثرهكانتفيمااوالاحتذاءالىوتدعوالاعجابتثير

الشعراءحملاقيالطريقةفيالابراهيعيالشيخمعنتفقلاؤدفييساهمواانيرغبونالذينوا*تابللادباءثمروطمن-بارشاره

وبالتاليالتاريخيالواقععنصننحدثهناولكنناتقليدماعلىوالكنابتخرج(لذيبالجيلاكبعرالابراهيميالشيخصلةوكانت.التحرير

نعترهـاانويهـفي.الانالطريقةلهذهبالمناقشةنتعرضلاسوف!شرونفياليهيتحدثونهؤلاءكانفقد،باديسالشيخعلىعلميا

فضلذاتكانتاخرىلمرحلةمه!تالادبيةحياتنامنتاريخيةمرحلةالشيخو؟ان.يديهبينالشعروينشدون،وحديثاؤديماالادب

وتطويرها.الاديالنقدحركةدفعفيكبيرءلى؟لمجيديسشحثوقدالضعفمواطنالىويشصتبشد*ئحهقع!م

التطودبفضلاخصبتجربةتسبنا31فقدالرابعةالمرحلةفياماالقديملنثر1اوالشعرمنالرائعةالنماذجامامهميضمعاوالاستزادة

الذيالضمغطهرابفضلثمناحيةمنالادبحركةبهاتسمتالذيالادبفيبارائهواعجابابالشيخاغراءالادباءزادوقد.والمعامر

النزيهالنقدررجةيبلمغلمو(نخاصةوجهةالادبيوجهانيحاول.وبيانطلاقةمنلسانهبهاشتهرالحفظوماكعرةمنعنهعرلىما

العربي!ةالقصةبابدخلناالمرحلةهذهففي...(لمتطورالناضجالشيخعلىعلمياتخرجآلذيالجيليعتبر:زابن4ا"رحأ

وتطودتالخاطرةادبعئدناوظهرالناجحةالمسرحيةثنابة1ولناوصتبتدىءالتيالمرحلةلهذهزعيماألابراهيميالشعيخعلىوادبياباديس

جديدةبمعطياتافكارناوتدقحتالشخصياتدراسةكابتنافيصلتهامندالرغمالمرحلةهذهانعلى.لثانبة1العالميةالحرببعد

كابناوحملناذلككلمنفأفدنإ.اوروباومنالعربيالشرقمناخذثتكما،وموضوعهاالتلوبهافيتتحرراخذتقدبالقديمالوثيقة

اهـا.الكتابمعالاكلهالنجاحننجحلمولكننا.عليهوشعراءنافظهرالمعاعرةثقافتهامناكتسبتهاالتي(لنقديةالمذاهببعضتطبق

المرحلةهذهفيعندنايظهرلماذعليههمماعلىبقواققدالشعر؟ءوالمئ!بالسلوكيحوحورضا(ح!رانتاجفيواضحاقعي1الوالمن!ب

والمنهج.العقيدةفيالسابقةالمراحلنقاديخالفمتمكنشعريناقدالرومانتيكيةخصائصببعضالشعرواحتفظذياباحمدا؟تاجفي

حين.الىالشعرحركةركتوبذلكالمدرسةهذه(صحابابرزومن..والشكوىكالثورةالص،رخة

اللهسعدالقاس!ممابوومودودهنصوربنالوهابوعبدوذيابوحوحوبوكوشهحمزه
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لمحأ-!عرر؟أروطت1-فى!اصفى1كللنممفاا
-يس

.والهواءللشمسنوافدنانفتحنحنفيما:

باس!:،خي1!ص2اابريرصل!!ربر

أنتووعدتني،شعركعنبحثركتابةتسافرانقبلوعدتك

لكن../وعدءأخدفوكلانا"ريفيةأبيات":الاولديواذنباصدارالشمالىالاقليم

؟در(.وا،ا!11ؤاله*(ءالماسطد!الى ا-تبت!لننيس!ءنبحتلد-ونارتقبنني!وعذريي-

مستوىالىقفزتانكاذتطوركوأرصد..91ع6سنةعنك

صيمراالؤرةهذمنأنقظروانالثمعرك((،فرضعوعيهمألانسانيإدمافبىحمصفيكنتلو،والحرارةال!تنةوبررت(لصيفاقبلها

،.ر...حسدعلىللمدرسينالزمانيمنحهاالتيالعطلةهذهمعالينالاتيت

7-ورد-28وفي.691-7-27فيالسطورهذهىنبتزاونجنكمظاضاجكفيافلثتلقد؟المانيم؟لعام3رتذهل.وبخل

ف!يشصىلضهـلةاصان!دالا!هـارصوفي!را!رثافى00دمرمقاصفالىوأخذتك،الربوةمقاهياحدفيالمظلمة

.....وغنافتارفتحيةقلتها،البرجوازيةالحياةعاشت:صيحتكانسىلا
لكسن،وطنهالىتمدهانالسفارةمنطل!لد،مرضهكهو..31

.......ء.........انا؟عقولنابتافيالحنطيةلسمراءتثكرتذوهل.تالحس

ءرفتممرصهبرممته!صعانالس!ارمنطلبتلبرلسلمفهالطيرا!بلون3انش(اللتبنعينيهازتاملجلسنا..تامرركرياوأخوناوانت

00رأخها،انادللتوكم.الانررقردائهاعندانتصليتلكم..المروج

!إالباسطعبدو(رخحراذيالذجررىرنائم.الثمرةالىيوصلالفرع:قاعدةعاى،الطفلة

اولهابيقماالمسافريقطعلاسيارةالفتاةاروءظتحينوخيبتنافقر.ا

تتم!لمارتيا!رلاله!لمبوأمابعي،عر!تيالى8!أبت.-.المتعجلللماشي،طووللاتبأيامالاواخرها

د.ممتازامقصفامكانهوأحلواخربوه،الربروةفيالمنعزلمقهاك

الر!له؟هدهلمط!مع!ولافرووةاله"طلفلهذه"تجدرمف!ةاعرؤءأ؟عزلتكانتتسمامألم.عزلتهس!مالمقهىهذا(نالي!خل

ف!جلموتهاباسطع!ر.الباسطعبدمات؟!حلعوانأبم!الىابى!إء!كن.ورلادز،مالناسثقلزننحملانمنارهفحساشكان

طش!الهد.بنفسهونجاالس!.احر!.ايجميعاشمجعكان.بيدهشريستطورمهلاامر..شيءلاأث..الكتبوبينالنفسمع

مسنهوباغينياالىذهب.بالامانيينعللفلمالمطلقالصدقديأحبننك(نهادغم،أز"خكتضمفلم،-أحبب!هاالتيا،سيحيةالفشاة

صعثال!كرالارضعام!.!ناكك!رهانفحر.لعدولم..رسىرةد!....؟.......؟.......!..

......الا..مدرولهيلببت!اوحدأراسعد.لهصدولهل.ولعالمح!هاجمالهابكل

اننح!وقد"كصظفلهمعاكللتهم،قرفهلشرتوارىكاقبلهكثرمبوفيوجودهنغتقدالذيالخير-كلونأنالمراةمنذخوقعباننادلك

!....والانسجام،ذواتناداخلعنهفحثالذيالهدوءتكونوان،عالمنا

شا!ارت!عم!نىالقلوبج!ودعلىاحضجاجا،الروتيئعلمىاخنجاجاجمالاشلئةالمم(لممتعةالمغامرةخوىوان،العالمهدافيلفتقدهالذي

نهـم!تح!م!هونةئقدافحرلائرلوظيفإلخ!منوء؟عها!محائملهالا،لوحتجاعئدناعأمحلشر*!اءتتوفوانهامثاضاانسانانهاوننسىذلككلذلتمنى..وشبابا

..."هذافبىونحن.محدودغير،ـكونانالمحددمننطابانحن!ذلكمثل

ل!ن،والسأرالضدريىمنلتخليصه،المصيرهذامنرتخليصه!كمنالاىانيةوفي.أىانجونا!ا.ومثلناافكارظالاشيءكلننسى

وتقخيرنسممةكلمناقسى!كاناوتحجرهاالتربيةوزارةروتبنمنئستانكانجبراأعتقد.الاخرينوعلىالذاتعلىالقسوة

جهلنا.صحراءعلىنهبوجمالمن،الانالىعامينمذتنعركفيأجرهمااعتقاديوسبب،الحب

وكان!كموظه،لةورماءأت!مقرفهإثيرماأكأسرءهنفيضمورذلكقيابل،وتقصيهوصفهفيوامعانبالجمالذهول

اك-بروسبا-اروسيأافيانتصور:فيقوليرتألموهذا.ب!لحريةالحبعناستعضتقدوأنت.الغنائينفسك

الموءـوبويشجعون41وظفعنالشاعريفرقون-الكومونبنظامتحلم"(لغرب"،"سبوتنيك":الادابفينشرتهاالتيقصا"لدكفيواضح

وترفهاالح!بماةجوهرالفنانيرىكان.يرإجه51فيجدارةأئبتكلتىانجميلشيء.للحريرةث؟دتنت!بكلها.."أفريقياطبول"و

تسه:تعيهاالتيبالقمامةالجوهريمزجانيعرفيكنولم،الاسمىالبشراصبحومتى،الحبيكمنالحريةفني،الحريةشاعرتصبخ

التفكير.ذهولفيمستغرقاالدوامعلىشاردافكان،اليومية؟لحياةهـلىولكنالباورعبديايكبرقلبكان.أحباباامسوااحرارا

ليعرضوا"الادباء"منيجاثسصونهعم؟..ترفعاالصمتيلازموكانواكخنيالمحبمناليأسبينلمبممناخرعاملثمةبةشبابكحساب

اشنفافىابأ،ويخرمهـصيحبهـممنالىخلافاذا.ادعاءاتهـم،ء"(عةفتقرلممسنواتعشرمتدة،نت.عربتكهوالعاملهدا،برالحرية

لهتس!حاصلاقهت3لم.2يروسدأدثقافةوعمقبدإهةحفورمعة!1في)"درسحمصفيأهلكتركت.مكانفيولاعملفي

وليسعطرفيه،ممالىريحانكان!يصمتفكان،المخطئيقبتسفيهفيقاسيساتسنواتثلاثررستثمالاذاعةفيعملت،دمشق

.شوكلهحياةورتابةالنتعليمحياةر-(لةمنخلالهاصبركنزف.الزوردير

ابداعه.علىتطغىانلا!صناسباتيسمحلملكنه،وفنهامه"يحبكانمنالغنيةلنفسكانقأذمحاولةسوىغينياالىفراركوما..القرية

حبىكان.الزمانعلبيهقسصامهمايطلبلاأبيا!أن.عليهالظروفأجبرتكالذيالفقيرالمحيط

وكان..عفيفاانخرؤءايركفالوجدان،قظالضميروء-ءاني!مك!وما..عندظوالادباءالادبفيجديدشيءلا

انسانياضوءانفسهفيأنار4خعبلكز،.وعصرهوطنهأزمةيعيشمنالادباءببنزالوما؟مجلةولانشردارفيهليسبادةىونحو

جدلمج!لكن،وتخصبهتغنيهأزمتهنتء1وبذلك.والاملالحريةفيهومئ.سنواتعشرمنقدمهاالتيالدكتوراهأطروحةعلىيعهمد

بالنصرالصلةكثيرةكألأقةرحبةاـزمتهكانت.قتلهحولهالعالمفنحن.بي!دنا(لمستقبلان؟المتنبيبغيريسمعلممنالشمراء

خنقته.حولهأقيمتالتيالجدرانلكن..والمهواءقبورهميحفروناذ،م..الفاظعنهميهصدرونبربهبنياقيمعننصدر
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فى!ص.في1اقىطيى-فىالدما-فىالن!اكل

بت-"..الثمينةبرامجهامنساعةربععنكرمت9الاذاءةانفتحدثشئتوم،ط،شفالىالنغسغنيبشاعرفقلأردتوما

ذلك؟مناكثرتريدماذا"وبحنك.العقيمالجاحدمجتمعهعن

منبيننابماوأعدك.قصائعكي!نسىلكن"..3ركفيوطنكان

.أثاركتضيعبالاأعدك..وتشردكؤولس:الباسطعبدأخي

.51ارلنالذيصدكيياوداول.أخيياوداعاوانكانت.لكبكتابتهابدأتالتيرساننياتماممنبداأجدلا

الخلصاحيياانتحاركان.الكلماتاتجاهتجرفسوفالجديدةالحو(ثث

صمحىالدينعحببي.الزورديروفيغينيافيموتكتجربةالىأضهتهاجديردةكجربة

!..الانتحارالا،ةالحيسفييبعثولن،ميتدرعافيو،ناانني

اصعهـفوفىاالعدميستغرقنيثمواحدةمرةولوبنفسياشعراناستطيعساعتئذ
،خلوتأدابييحيطالذيالمائعالرصاصيالصمتهذامنبدلا

.-...هذءأنبدلا.بعملي"قومكنتاداادنيفيالطلابوسوسةأو

ادبريمهرجانكمضح!،تذ!هل.الخلاصطرإبئالانتحارمنوتجعلتميتالمشاعر

وافيص-!د!!الادابدا.لأنباءأمدقالسيف"تدرسواتتمشاعركعنلناتحدثتحين

نتوقع،فلن،تجربتكعنتعبرلنانكالمؤسفمن"..الكنبمن

نادىالرارالسنوىمهـرحاذهااهـودانةالادلةالئ!وةأفات.الفيزيائيالموتقسوةهيوتلك،الصمتالاالانبعدمنك
....ع......"."ر!!يةأبيات"دبوانك.ظروفنانفسهيظروفكان

ص-صذامثلاقامةضلىالندوةدرجتوقد..بامدرماىالخريجينالوردتجدلاوالهـتبالدواوينعشراتوعندنا،لكيطبعهمنتجدلم

!عضامانهاصعالىفا!رذجاب!!،رج-الاوبملندو"9اكموئيممىممذانحالموجانادل!معورولائعاالعبقريةالتماعيتحاشورمبعدامهملاكنت.الرصاصحرو!ولا

فياسئةنوفمبرفيالثانيالمهرجانكانعامكلر!يررا.مثلكورفاق!ك..حروفكفي

9ا!صعب!،الادلبقراثلجمعكبير؟مجهودااولص!وةبذث91ع9!اموليىمن.وكبركبجرأتكقزوداالبيدالبعيدالىذهبتلقد

..الجمهورمتضولفىكونصغرةمحموعاتفىنشرهعلىوادص.عديقييااتفقنأهكذاما.وداعولارجعةبلاتغادرناانحقك

....-.وان،وطنكتطهرمحسرقةجنازتكمنأجعلانأخييابودي

انشذوةهـعموروءلىامدرمانمدينةكانتالماضيالشهروفي.اكائرةالماصيةللعز/!ةمحراباقبركمناجعل

..لصمددهالاننصقالذىالرالعمصصانهافىالادلية
..:(لباسطعبدأخي

السوداني:الكنابمعرضباندهرلىوانت،وطنكفيممجدالانبأنكأخبركاننسيت

جمعتوفيه..السوداقفينوعهمنالاولالمعرصهذابر.جدإدةضحيةالناسينتظرثمكاملااسبوعاتستمرللميتالحماسة

!ون-8بمانةالخصعلىءددهاربربوالهنيالكتبمنعددابرالندوة.لعظماءكايدفنونثمالحظائرفيوييثونإبرلدونعندنا!ووهوبرن

براللغة-الادبيةومذا!م،ء!وثعماخلالىعلى-لودانيونالفهاموضوعاالادباءفيكووجد،خصبةمادةالصحافيونفيمكوجدلقد

المخطوطات"نعددعلىا!رضاحخوىكما.الفمتىالعربيةوحعهمازمتكعلىوباطلاعهملكبصداقتهـحيتشدقونفراحو(كنيا

..!خطوطاالخمسينعنزادت،القديمةالسودانيةكما.ويبنهمنجدالفضاءتملأالتيوبالمحبة..و....بنهايتك

بعضعلىالسودانيالكتابمعرضاشتملالكتبالىوبالاضافةفكتبوارومانتيكيةحكايةحادثكفيوجدواوالسخفاءالمر؟هقينان

وق!ر،و؟اؤخرفوالرسم،الخزفواعمال،والتصويرإلنحتفنونسكتالذيالغريدالبلبل"فأنت،تبغضهاالتيالكليشهاتكلعنك

نواحيه.جميعمنالمكهابلفكرةمتممةالفنونهذءجاءتسسىيعيثونالذينهؤلاء.."شبابهريعانفيزالوماالغفاءعن

الحدلث:الادبندوة.الانموضوعهمأنت،الجعث

والمحاضراتالندواتتقديمعلىتكوينهامنذالادبيةالندوةحرصتحتى،عظيمافيهأمسيتوقد،كئيراالانيذكركوطنكان

السودانيينالادباءمنجماعةالمهرجانهذافيقدمتوقد..الادبية

فقدم"الحديثالسودانيالادباتجاهات"موضوعهاندوةفي

الادبفيالحديثالشعر"-ابراهيماحمدصلاحالاديب(ل!وسعاذحديثاصدر
."داني

محمداحمدالاستاذ"السودانيةالقصة"عنوتحدث

متععتفيضةعثمارراشةعمحمدمىدنقدهؤلالإدبيلاد؟لاءالاموسيافدعنكدالسنوسعبمكلء4أ!ه"االترولآ

سمط-!ى.مه
اثرهاالمتحدثينلصراحةكانوقد..تامموصوعفيآراءه

يمتمسكونالذينالشيوحالادباءمنبعضاانحشالنقاشفيالبمالغ......

الطرقسةو!ثلى،الشبابالادباءعلىهجوصمانصب-3!ادقدووااكربيةووسائلالعربيةالقوميةمباديء!يبحت

بهاخرجالتيقيالادبالفائدةينكراحدولا..الادبفيالحديثةءالدكفنوربفلم

..الندوةتلكروادالدالمعبدعبدالله

السودانيين:الادباءم!ؤتمروت-بيرالادابدار

واشتركالسوداني!ينالادباءمؤتمرالمهرجانايامخامسىفيالعقد

جانبالىالسودداقاليمفيالادبيةالجمعياتمنممثلورفيه
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1!سصبئالوءثفىا!همافىالمخثماكل

(دأبنضدا!دبورواد،العطبرهنهراصدقاءورابطة،بامدرمانا!دبيةالندوة

بحريبالحرطوم

الجزأئرفيالادبربالئقدمحاولات..بتنفينصاالمؤتمرونوالىترمالقراراتبعضالمؤتمرأتخذوؤ!

للا"سعدالقاسمابو:بقلم"السودانيالادبمثصاكل"حولكدهاا!قراراتهذهكانتوود

يلي:فيماهنانلخصهاانونستطيع

السؤالهذ(؟هاوتطويرالادباالنقدحركةفيساهمناحدايالىالمضظنلفة،السوداناقاليمفيادب!ةجمعياتقيامتشجيع-ا

يقتضيالجوابوء!ن.الادبيانتاجنافيتاملتكلماعلبمالحطالما.بينهالتعاور1و،الرحلاتوتقوية،ربطهاعلىوا!كمل

.001000000000011!م!لةالاكىهايكونسودانيةنشرداراننساءءيىا!عمل-2
لماصيلسبر،من!حرربدالامدالعكريهلامكابباتلكلدهيعةثراسة.....

سوداليه.ادب!4
..المسرحيةووالدراسةللشعر؟جدبعهداونسنشر!والقصةالمقالة

الكتيىصةالواقيلبسيبنيتتحلمالمقيقةالدراسةهدهفيولكنكلفيهتتمفلالسودانيينل!لادباءاحر"قتمراةامة-2

الوسائلتوفروعدموالفكريةالادبيةالحركةموطنعنبعدناأهمهاالتيالمشروعاتلتنفيذالحمليمةالضطوالحظلبحثاهـودانيةالادبيةا!جمعيات

..شخصيةراء3وومجلاتكبمنأ!دب!ة.

خا!هقدفكرةالقارىءذهنمنازيلاناحبصريحاأكونولكيفةوالص!4،الادبيةوالجمعياتبا!دبا،الخارجفيا!تصال!4

النقدءننقحدثكيفاذ،الموضوعهذاخيايةمدىالركانيوهي.عالمينطاقفيالسودانيألاربونشر،ا!دباءبينالصلاتوقدعيم

ادباثناائنصدفىلانكاداولانعترفنحنبينماالجزائرفيالادبي:الادبيةالمابقات

؟اال!ايىا!دباوالمعاصالعربيالادبقافلةمعطريقهشقناضجاالمعابرقانطنتائجعنألادبيةالندوةاعلفالمورجانا.؟منهايةوفي

علىاخذتاذاسيمابعيدحدالىظاهرالفكرةهذهصوابانوالحقوشملتالسودانيينا!دباءكلثطالع!يدفيهااثركاتيا!دبية

الموفوعا*مواحيثمنمتخلفاوزالورا-كهن-قالادبعندنا،سطحيتها:ا!نيةالموصوعاتالمسابقات

ا!جادةشروطلهاتو!رتقصة-بالعربية-هناكفليسوالاسلوبفوكةالاولىالجائزةوكانت.بحوثثلاثةفازت:الدراسات

انتاخ!ولا،،ظروفهمالناسعواطفمعتطودشعراو،والعلاجالتقنيةفيالر!وماهـرالسودانيا!ديبلشحصبيةدراسة(حدهمالبحثين

الحبفيمشاعرناعنوعبرتاررنجنامنالراهنةالمرحلةواكبمسرحي.حمدايحامدالاستاذء(تبهبالبحثوازوقد.اللهعبدمحمدعرفات

الثصةمثماكلئامعيعيشماملادبهناكليسىوبالتالبم..والكفاحالسودانيالشاعروادبنئخصي!دراسةالثانيوالبحث

.بابكرالطيبالشيخبهؤأروقث،تليبابرا!-برالمررووم

الصوفيالشعبيالادب"عندراسةكارفقدالثالثالبحتاما

الجعلياللهعبدبخاريالشاب؟لاديببجائزتهفازوقد"السودانفي

السودانيللشاعرا!ولىالجائزة.شعر؟ءثلاثةفاز:العشعر

(لمث!اعربهافاروالثانية."اغاديرنك!ة"قصيدتهعنهـخننارصىلى

قريياقصيسدةاماكا."للعذارىاعنية"قصيدتهعن(لسيدعبدعثمان

ؤقدالرحمنع!المجيدبد؟لسودانيللن!ماعر"الموتأذرعة"

دهـوانرونالثازيةاهـ4.الص!راءفيفرنساقنبلةعنوالقصيدة.المثالثةبالجائزةفازت

اثالثة.اما،الهقليديالشمعرمنكانتاوالثانيةالاولىوالقصيدتان

الحديث.النمطعلىفكانت

بشرىالنونذوالاديبالقصيرةالقصةبجائزةقاز:القصة

صجيج"بلامات"قصنر"عنشريف

ءوو"وصم!اددالاحداثلعضعلىتعتمرمسرحةوهى"ارتارلخاعماقمنمأساة" مسرحيمهسحيرمحمداللهغبدبجالرلهادار.المسرحيه

الفائزبهماتقدممسرحيتينمنالمرحيةهذهفازتوؤد-(لتاريخبية

ا!دبيةالندوةمهرجاناتنهىالمفائزينعلىالجوائزوبضوزيع

ادبيانجاحافيها!قى،متتاليةايامخمسةاستمروالذي،الرابع

العببسىساببمالهئلشاعرالتيالخببىقيوالمسوفىالساهرةالغنبلمةالايانيتلكخاصقيكبيرا

.المهرجانثرفعلىالن!وةاقامتها

ادبيا،نصراالسودانيةا!دبيةالندوةسجلتالمهرجانوبهذا

..الادبحقلفيوالمنجزات،الاعمالجلائلمنالمعديدوحققت

نذكرانيفوتنا!للمهرجانالخاطفةالصورةهذهنختتمانوقبل

بميروت-ا!دابدارهدافشمل،عبودابراهيمالفريقالرئيسالسي!دمعاليشكريم

وقدهدا.للافتتاحبمندوبم!اليهبعثعنممابرعايتهالمهرجان

اثرلهاكانعظيمةوادبيةماليةمساعداتمعاليهمنالندوةتلقت

منحقيقيةرعايةاولبصثابةهد؟كانوقد.ا!دباءنفوسفيطيب

.للادبالسودالىفيالكولة
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1!ضيىالؤمتفىا!ماءفيا!ماعل!
هـعالهادئةالموضوع!بة(لىواقربهـ،منقداهؤلاءاكثركانالذيالطياببينماالادبيالنقدعنالحديثنحاولهذابعدفكيف،والعاطفية

؟ئهوابءنقدهينشركاربل؟لابر؟هيميالشيخمدرسةمنيكنلممانه.الاخراحدصماويركمليسندصنوانو؟لنقدالادب

المحلية.الاذاعةهيئةعنتصدراقي(الجزائرهنا)مجلةفيانالحقفمنالادبفيمحاولاتبوجودنعترفدمناماولكن

عرقت،-،؟ديالنقد/ةالمحاولاتهذءفيالمراحلأهمهيهذهمحاولاتمجردانها...؟لنقدفياخرىمحاو!تبوجودكذلكنعترف

ومدىمرصلةكلميزاتعنان-نتساءل*نلناويحق،الجزائرهدهاستعرضناانناولو.الادبي!نتاجناالفنييروىالمسمعتتلاءم

القدمحيثمنمنهاوا!ستفادةالحديثةالمذاهبلطنيقفينجاحها:يأتيفيمانلخصهارئيسيةمراحلبعدهمرتقمدانهالوجدناالمحاولات

اليها.تطرقتالتيالموضوعاتحيثومنوالجدهبهايقومكاناتيالحملاتفيالمرحلةهذهتتمثل:الاولىادحنل

دوؤ-القديمالىالنزوعفيوالثانيةالاولى(لمرحلتاناتفقتالجدفينبذالىفيهايدكلونالقرنهذااوائلفيالجزائرشيوخبعض

نسجفيالعتيقةوالقو؟لبالقلىيمةبالالفاظخاصةالاولىتمسكتباعتبارهلابالقديمالاخذوالى.و؟لموضويمةالفنيةقيمتهفيوال*شكك

الثرفيتجددانحاولتالثانيةانعلى.؟لقصيدةصاغةاوالمقالهبهالتمسديجبهناومن.ؤومياتراثابماعتثارهولكنخالدةنماذج

احدثيواكبواصبحعهد!افيتطوراذكبيرحدالىفنجحتمنمبرراتهاالمرحلةولهذه(لجماليةقيمتهكانتمهمااليهالعودةفي

استمصرفقدالشعراما.الحينذلكفي؟لناجحةالعربيةالاسايبالمبرراتلهذهالتعرضنريد!كناوانانذاكوالسياسيالثقافيالموافع

.عمياءمحاكاةالقديمةالاساليبيعاكيكانانهخىالنغمنفسىءلىالقاسمابوالشيوخالمحاولاتهذهزعماءرأسىعلىوكان.الان

ابياتتشطيرمنتدلاميذهمنباديسالشيخيطلبهكانفيماذلكيظهراب!ثشنببنومحمدالموهوببنوالمولودالمجاويالقادرومحبدالحفناوي

علىينقدهمثموالموضوعوالقافيةالوزنفياحتذائهااوتخميسهااوكانواالتيوالندواتوالدروسالمحاضر؟تفيوذلككحولومحمود

.الاياسهذاالاراءفياوالجزائرومدرسةبايصالحوناديالثعالبيةفييلقونها

اخرىمهمةمنهمالكلانفيعذرهماالمرحلتينلهانينولعللتلاميذ!"الشخصيةوالتوجيهاتالمحليةالصحافة!يبهايدلونالتي

هـنتحملهبم؟الماضيالىمقيدةالاولىكانتاذوالنقدالابغير-.ومريرديهم

لافراد1جهديغلعلهاثقافةم!تلقتهومامتطورةغيردينيةعقائدالحميدعبدالشيخيدرسهكانفيماتظهروهي:آارنلةأررب

كانتفقدالثانيةاما.الصحيحوالتوجيهالمنظمالمجهودمناكثرالجزنجبةاللفظةمن،واسلوبهالادبفيءرائقمنتلاميذهباديسابن

الؤ!يمبينالجمعتلزمهاشهاراتهاوكانتالواقعجثمناكمرمتقدمة؟لعياةتناولفيخاصةطريقةللشميخكانفقد،الكاملالبناءح!ى

ناتسشطعلميبدوبخبماولكنهاالادبفيخىشيءكلفيوالجديد.بثقافتهوالمنتفعينتلاميذهيدعوكاناذوالبراعةبالحذقلهتشهدكلها

الماضي.ؤيودكلتحطلمةيوالجديد،ورزانتهمحاسنهفيالقديم،معاوالجديدالقديمالى

الطريقوجدتاذالثالثةالمرحلةفيواضحةالجراةوتبدواسلوبتشملعامةالشيخمنالدعوةهذهكانتواذا،وتطورهطلاؤته

موفقةوحملاتهامقبولهآرا؟هااصبحتوبذلكالسابقمنمعبدةآلادبمسائلمنلحالجهفيماتكونمااوضحكانتفلقدجميعاالاصلأح

والواقعي!ة؟لبساطةنحوالشعراتجاهفيذلكيظهر.كيبرحدالى.وغيرهماوالامابىللكاملدراستهفيسيماولالتلاميذه

العبارةتحريرالىالنثراتجاهفييظهركماو*داءألاسدوبفي(لبشير.الشيخيدعلىالمرحدةهذهفيتن:الثالثةالمرحلة

فلى(تموضوعبتناولالقارىءذهنمنوالاقتراب؟لجملةواخنصار.باديسالشيخزميلهمناوضحالادبيةثقافنهكانتالذيالابراهيمي

وآماله.ومشاكلهبحياتهواللسانالقلمكانالاخيرعلىاغلبالموجهالمشافهالدرسكانوبينما

الفترةهذهشعراءالىيستمعالابر؟هيميالشيخكانفقدخاصاصيداناالميزةهذ.اعطتهوقد.الابراهيميالمشيخعلىأغلب

كم.ذاكشعرفيويطعنهذاشعرويحبذءليهاويعلقلينقدهامنبرا،البصا،ؤجريدةسيماو!،الصحافةمنفاتخذواكوجيهللنقد

لهمويضع-البصائرلتحريررئاستهبحكم-الكتابيناقتىكاننماذجمنينشرهن39فيطسواءالادبفيالجديدالجيللقيادة

وخن.الكزرإبةالىيطمحوناوالنثريريدونحينالضيقةالشروطالجريدةتنثرهكانتفيمااوالاحتذاءالىوتدعوالاعجابتثير

الشعراءحملاقيالطريقةفيالابراهيعيالشيخمعنتفقلاؤدفييساهمواانيرغبونالذينوا*تابللادباءثمروطمن-بارشاره

وبالتاليالتاريخيالواقععنصننحدثهناولكنناتقليدماعلىوالكنابتخرج(لذيبالجيلاكبعرالابراهيميالشيخصلةوكانت.التحرير

نعترهـاانويهـفي.الانالطريقةلهذهبالمناقشةنتعرضلاسوف!شرونفياليهيتحدثونهؤلاءكانفقد،باديسالشيخعلىعلميا

فضلذاتكانتاخرىلمرحلةمه!تالادبيةحياتنامنتاريخيةمرحلةالشيخو؟ان.يديهبينالشعروينشدون،وحديثاؤديماالادب

وتطويرها.الاديالنقدحركةدفعفيكبيرءلى؟لمجيديسشحثوقدالضعفمواطنالىويشصتبشد*ئحهقع!م

التطودبفضلاخصبتجربةتسبنا31فقدالرابعةالمرحلةفياماالقديملنثر1اوالشعرمنالرائعةالنماذجامامهميضمعاوالاستزادة

الذيالضمغطهرابفضلثمناحيةمنالادبحركةبهاتسمتالذيالادبفيبارائهواعجابابالشيخاغراءالادباءزادوقد.والمعامر

النزيهالنقدررجةيبلمغلمو(نخاصةوجهةالادبيوجهانيحاول.وبيانطلاقةمنلسانهبهاشتهرالحفظوماكعرةمنعنهعرلىما

العربي!ةالقصةبابدخلناالمرحلةهذهففي...(لمتطورالناضجالشيخعلىعلمياتخرجآلذيالجيليعتبر:زابن4ا"رحأ

وتطودتالخاطرةادبعئدناوظهرالناجحةالمسرحيةثنابة1ولناوصتبتدىءالتيالمرحلةلهذهزعيماألابراهيميالشعيخعلىوادبياباديس

جديدةبمعطياتافكارناوتدقحتالشخصياتدراسةكابتنافيصلتهامندالرغمالمرحلةهذهانعلى.لثانبة1العالميةالحرببعد

كابناوحملناذلككلمنفأفدنإ.اوروباومنالعربيالشرقمناخذثتكما،وموضوعهاالتلوبهافيتتحرراخذتقدبالقديمالوثيقة

اهـا.الكتابمعالاكلهالنجاحننجحلمولكننا.عليهوشعراءنافظهرالمعاعرةثقافتهامناكتسبتهاالتي(لنقديةالمذاهببعضتطبق

المرحلةهذهفيعندنايظهرلماذعليههمماعلىبقواققدالشعر؟ءوالمئ!بالسلوكيحوحورضا(ح!رانتاجفيواضحاقعي1الوالمن!ب

والمنهج.العقيدةفيالسابقةالمراحلنقاديخالفمتمكنشعريناقدالرومانتيكيةخصائصببعضالشعرواحتفظذياباحمدا؟تاجفي

حين.الىالشعرحركةركتوبذلكالمدرسةهذه(صحابابرزومن..والشكوىكالثورةالص،رخة

اللهسعدالقاس!ممابوومودودهنصوربنالوهابوعبدوذيابوحوحوبوكوشهحمزه
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